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To był fantastyczny rok
Nowe technologie tak dynamiczne się zmieniają, że nawet wprawnemu obser-

watorowi mogą umknąć ważne tematy. Cyfrowy świat ma coraz silniejszy wpływ  

na nasze życie i oddziałuje na naszą prywatność. Asystenci głosowi na dobre zago-

ścili w naszych domach. HomeKit pozwala każdemu z nas zarządzać przez telefon 

naszym inteligentnym domem. Smartfon bacznie śledzi nasz każdy ruch, wyłapując 

nawet najmniejszą zmiany w mimice. Warto wiedzieć, co dzieje się dziś w świecie 

technologii, dlatego my razem z naszymi gośćmi przygotowaliśmy obszerne podsu-

mowanie najważniejszych wydarzeń kończącego się roku. Zbadamy również trendy, 

jakie naszym zdaniem wzmocnią się w 2018 r. w obszarach: rozrywki, internetu, 

nowoczesnych urządzeń, fotografii i bezpieczeństwa. O tym wszystkim będziemy 

mówić w grudniowym wydaniu Mój Mac Magazyn.

Razem z całą redakcją życzymy Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia. 

Cieszymy się, że wspólnie będziemy mogli wejść w Nowy Rok, który — wierzę  

— przyniesie same dobre dni. 

Przyjemnej lektury wśród wyjątkowych treści życzy 

Przemek Marczyński
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Nowości sprzętowe

FIBARO - Wall Plug

TP-Link M7450

Philips 328P6AUBREB
Philips wprowadza nowy monitor, którego obraz wyposażono 

w technologię HDR. 32-calowa matryca w rozdzielczości QHD 

(2560 × 1440 @60 Hz) potrafi dokładnie odwzorowywać barwy 

dzięki 10-bitowej matrycy IPS. Monitor wyposażony w złącze 

USB-C będzie mógł pełnić rolę huba USB. Zastosowany inter-

fejs pozwoli również ładować laptopa, przesyłać obraz i dźwięk. 

Monitor pojawi się na rynku w styczniu 2018 roku, w cenie 2099 

złotych.

www.philips.pl

Gniazdko elektryczne, które steruje przepływem prądu 

i mierzy pobór energii. Do tego wygląda doskonale, a dzię-

ki niewielkiej konstrukcji możemy użyć go w każdym 

miejscu. To główne cechy nowego produktu firmy Fibaro.  

Dla użytkowników sprzętu Apple ważnym atutem 

urządzenia jest współpraca z inteligentnym domem 

— HomeKit. Wall Plug pozwala z iPhone’a zarządzać 

włączaniem i wyłączaniem gniazdka. Jesteśmy również 

w stanie kontrolować, ile energii „przeszło przez urządzenie”. 

www.fibaro.com

Nowy hotspot TP-Link współpracuje z siecią 4G LTE Cat.6. 

Dzięki tej technologii możemy pobierać dane z prędko-

ścią nawet do 300 Mb/s. M7450 pozwala na budowanie 

sieci Wi-Fi w pasmach 5 GHz oraz 2,4 GHz, zapewnia-

jąc tym samym najwyższą jakość połączenia między  

32 urządzeniami, które równocześnie mogą  być do 

niego podłączone. Do urządzenia możemy wsunąć kartę 

SD o pojemności 32 GB, dzięki temu łatwo udostępnimy zdję-

cia czy filmy. 

www.tp-link.com.pl

https://www.philips.pl/c-p/328P6AUBREB_01/brilliance-monitor-lcd-qhd-z-technologia-hdr/przeglad
https://www.fibaro.com/pl/products/wall-plug/
http://www.tp-link.com.pl/products/details/cat-14_M7450.html
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Przegląd aplikacji
Pixelmator Pro
Autorzy najpopularniejszego edytora graficzne-

go na macOS wydali nowy program, dodając do 

jego nazwy „Pro”. Ma być  to opcja dla bardziej 

wymagających użytkowników tworzących obrazy. 

Praktycznie każdy jeelement aplikacji został zmie-

niony.Program pozwala na edycję RAW-ów i plików 

w formacie HEIF. Pracując na obrazach możemy 

bezdestrukcyjnie edytować kolory, efekty i style.

CENA: 279,99 zł

www.pixelmator.com

Doskonała wiadomość dla wszystkich autorów piszących 

w sieci. Kultowa aplikacja do prowadzenia bloga wraca z nowy-

mi możliwościami, m.in. wykorzystując funkcje ostatnich wersji 

WordPressa. MarsEdit wyposażono we wtyczkę, która pomoże 

w publikacji odnalezionych w sieci treści. Program jest doskona-

łym narzędziem do tworzenia treści na różne platformy blogowe. 

Pozwala łatwo dodawać zdjęcia do treści oraz zarządzać publi-

kacją wpisów.

CENA: 239,99 zł

www.red-sweater.com

Ten edytor tekstu jest wybierany najczęściej przez 

autorów książek. Kolejna wersja została przepisa-

na na kod 64-bitowy, co zaowocowało znacznym 

przyrostem wydajności pracy. Wprowadzono 

narzędzia szybkiego wyszukiwania dokumentów 

oraz możliwość filtrowania treści. Program pozwa-

la na eksport tekstu w nowym formacie Epub 3. 

CENA: 214,99 zł

www.literatureandlatte.com

MarsEdit 4

Scrivener 3

http://www.pixelmator.com/pro/
https://www.red-sweater.com/marsedit/
http://www.literatureandlatte.com/scrivener/


https://itunes.apple.com/pl/app/mój-mac-magazyn/id1261139655?l=pl&mt=8
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BEZWZROKOWA  
NAWIGACJA W IOS
PIOTR WITEK
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Grudzień to miesiąc prezentów
Zarówno tych sprawianych, jak i otrzymywanych. Wśród tego całego dobra również 

do wielu osób z dysfunkcją wzroku, niewidomych i słabowidzących, trafią nowe 

iUrządzenia. A jeśli będzie to ich pierwsze wspólne spotkanie, to może się ono okazać 

bardzo trudne. Zatem aby świąteczny czas pozostał radosny i spokojny oraz aby 

nowym iUżytkownikom oszczędzić niepotrzebnych rozczarowań, poniżej podpo-

wiadam, jak przełamać pierwsze lody w kontaktach z naszym nowym iPhone’em, 

iPadem lub iPodem Touch.

VoiceOver  
to program odczytu ekranu,
 umożliwiający obsługę mobilnych iUrządzeń osobom niewidomym i słabowidzącym. 

Jeśli nowe urządzenie pochodzi z  bezpośredniej dystrybucji Apple, najpraw-

dopodobniej wystarczy jedynie szybko, trzykrotnie nacisnąć przycisk Początek  

na ekranie iUrządzenia lub przycisk zasilania w iPhonie X, aby błyskawicznie włączyć 

VoiceOver. Jeśli jednak iUrządzenie pochodzi z innego źródła, należy udać się do 

Ustawień: Ogólne, Dostępność i VoiceOver. Dopiero tam można włączyć program 

odczytu ekranu.
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Ponieważ jednak  
program odczytu ekranu
do obsługi iUrządzenia wykorzystuje inne niż standardowe gesty, w przytoczonej 

lokalizacji Apple umieściło samouczek o nazwie Ćwiczenie VoiceOver, za pomocą 

którego użytkownik może nauczyć się podstawowej obsługi swego nowego urzą-

dzenia. Aby jednak samodzielnie móc do niego dotrzeć, przecież już będzie musiał 

z jakichś gestów skorzystać. I właśnie dla tych wszystkich nowych iUżytkowników 

poniżej podaję podstawową listę niezbędnych gestów nawigacyjnych.

Podstawowe gesty nawigacyjne 
VoiceOver w systemie iOS
Przejście do kolejnego elementu — Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony 

ekranu.

Przejście do poprzedniego elementu — Przeciągnięcie palcem od prawej do lewej strony 

ekranu.
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Aktywowanie elementu, na którym znajduje się fokus VoiceOver — Dwukrotne stuknięcie 

jednym palcem w dowolne miejsce ekranu.

Przewinięcie ekranu w górę lub dół — Przeciągnięcie po ekranie trzema palcami w górę 

lub dół.

Przejście na początek listy — Dotknięcie czterema palcami górnej części ekranu lub 

dwukrotne stuknięcie jednym palcem w pasek statusu.

Przejście na koniec listy — Dotknięcie czterema palcami dolnej części ekranu.

Powrót do wcześniejszego ekranu — Potarcie dwoma palcami ekranu w dół, do góry 

i ponownie w dół.

Powyższe gesty umożliwią  
podstawową nawigację
w obrębie mobilnego systemu iOS. Pozostałe nowy iUżytkownik pozna ze wspo-

mnianego samouczka oraz z upływem czasu, podczas korzystania z podpowiedzi 

samego VoiceOver, który zawsze doradza użytkownikowi, jakie akcje może on wyko-

nać w danej sytuacji lub lokalizacji. Wesołych Świąt, wspaniałych prezentów i dobrej 

zabawy z nowym iUrządzeniem!
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REWOLUCYJNE 
ANIMOJI
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Nie miałem litości dla ostatniej konferencji Apple, gdy przez długą jej część na 

scenie w Steve Jobs Theater pokazywano gadającą kupę — animoji. Wierzyłem,  

że ktoś w dziale sprzedaży przekalkulował, zbadał i wycisnął z nich dzisiejsze potrze-

by klientów. Stawiano na młodych lubiących komunikację ludzi, którzy będą mogli 

zabłysnąć w towarzystwie, zamieniając się w jednorożca lub liska. Nie należę do tej 

grupy docelowej. Zresztą zawsze uważałem, że Apple robi sprzęt do pracy, nie zaś 

dla wyrostków chcących potwierdzić zamożność swoich rodziców. Drwiłem z tej 

prezentacji, nie dowierzając, że tak dużo czasu poświęcono na wysyłanie animo-

wanych wiadomości tekstowych. Zbyt wcześnie jednak zwątpiłem w zasadność 

zamiarów Apple. Animoji niesie ze sobą ogromną rewolucję.

Szukamy nowych rozwiązań w komunikacji z komputerami. Obecnie przełomem są 

asystenci głosowi, z którymi komunikujemy się, zadając pytania i wydając głosowe 

polecenia. Już każdy z dużych graczy IT ma swojego wirtualnego kumpla. Mimo to 

nikt nie może przełamać monopolu myszki i klawiatury. Osobiście wyłamuję się 

z tego zestawienia i używam trackballa, ale siła przyzwyczajeń, które nas odrobinę 

zniewalają, jest ogromna. Nikt nie wymyślił łatwiejszego sposobu komunikacji na 

linii ja i monitor.

Żeby coś zaczęło funkcjonować prawidłowo, musi przejść rozmaite testy. Pole 

doświadczalne to najważniejsza rzecz dla wprowadzenia nowych usług. Możliwość 

testowania pracy na żywym organizmie użytkowników, którzy jako pierwsi będą 

mogli wykazać błędy, jest podstawą do eliminacji najbardziej uciążliwych usterek. 

Nowa technologia zaszyta w iPhonie X ma ku temu doskonałe warunki. Face ID 

i mechanizm nauki rozpoznawania twarzy działa doskonale. Już po kilku dniach 

przestałem tęsknić za skanem moich linii papilarnych. Rozpoznawanie twarzy 
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działa tak dobrze, że już dziś wiem: moje przyzwyczajenia, moja leniwa natura 

użytkownika biorą górę. Face ID nie wymaga ode mnie niczego poza spojrzeniem 

na telefon, aby został on odblokowany. To czyni ogromną różnicę w użytkowaniu 

sprzętu. A przełom dopiero przed nami.

Animoji zaś to ostatni element ogromnych zmian w systemie. Jeśli już tak ochoczo 

korzystam z Face ID, to komunikacja poprzez Animoji również jest świetną zaba-

wą, która powoli przekształci się w coś bardziej wyrachowanego. Dziś robię głupie 

miny, pokazuję zęby, marszczę brwi, wysyłając wiadomości iMessage. Dzięki naszej 

zabawie maszyna Apple ciągle się uczy. Zerka, jak wykorzystujemy gesty i mimi-

kę. Analizuje, czy ta forma komunikacji sprawia nam przyjemność oraz jak często 

i w jakiej formie z niej korzystamy.

W 2016 Apple kupiło firmę PrimeSense. Dzięki temu otrzymano patenty na wyko-

rzystanie gestów w obsłudze interfejsu komputera. Kamera TrueDepth w iPhonie X 

rozpoznaje 50 ruchów mięśni twarzy. To już pokaźny zestaw „skrótów klawiaturo-

wych”, jaki możemy wykorzystać podczas obsługi macOS. Animoji jest doskonałym 

miejscem do ćwiczeń i nauki, jak wykorzystywać gesty w codziennym życiu. Najlepiej 

przecież uczymy się przez zabawę, a Apple w nowym iOS dał nam prawdziwą grat-

kę, z której nie mniej ochoczo korzystają dorośli podczas wysyłania wiadomości 

tekstowych. Ruchome wiadomości iMessage to pierwszy krok do zmiany w sposo-

bie komunikacji z komputerem. Chociaż gadająca kupa lub śmiejący się jednorożec 

były dla mnie żałosne, z czasem okaże się, iż zapisały się w historii świata techno-

logii jako te, które zmieniły sposób porozumiewania się człowieka z komputerem.
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DOSTĘPNOŚĆ APPLE  
ANNO DOMINI 2017
PIOTR WITEK
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W świecie technologii, 
UX designerów, a przede wszystkim w oczach użytkowników o specjalnych potrze-

bach, firma Apple od lat wyznacza standardy dostępności, co roku poszerzając 

zakres oferowanych przez siebie usług i urządzeń, zaprojektowanych w dostępny, 

czyli uniwersalny sposób. Regulaąrnie podnoszenie poprzeczki sprawia, że na polu 

dostępności informacji i urządzeń elektronicznych inni technologiczni giganci nadal 

pozostają daleko w tyle. Jednak ten wizerunek firmy, momentami aż do przesady 

dbającej o kwestie dostępności, w roku 2017 został nieco nadwątlony.

Problemy zaczęły się wraz z pojawieniem się nowych systemów operacyjnych iOS 

oraz macOS. Naturalnie nikt z betatesterów nie spodziewał się, że od pierwszych 

ich wersji wszystko będzie działało bezbłędnie. W miarę upływu czasu i pojawiania 

się systemów z kolejnymi, wyższymi cyferkami, błędów, w tym również z obszaru 

dostępności, systematycznie ubywało, lecz nadal spora ich grupa nie była poprawia-

na. I to, co w sposób naturalny jeszcze można wybaczyć wersji testowej, w finalnym 

systemie staje się już nieakceptowalne.

I niestety, tak też się stało w przypadku tegorocznych systemów iOS oraz macOS.  

Co więcej, od chwili ich premiery upłynęły już trzy miesiące, a nadal niewiele się 

zmieniło w tym obszarze. Błędy dostępności, które występowały we wczesnych 

betach iOS, ciągle są obecne w najnowszych, oficjalnych wersjach tego systemu. 

Z kolei High Sierra momentami potrafi wręcz uniemożliwić użytkownikom techno-

logii asystujących korzystanie z systemu macOS. Przykładowo osoby niewidome nie 
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są w stanie z natywnym programem odczytu ekranu obsłużyć serwisu YouTube lub 

dowolnego innego portalu internetowego zawierającego dynamiczną treść. System 

po prostu raz za razem restartuje aplikację VoiceOver, za pomocą której niewidomi 

zapoznają się z informacją prezentowaną na ekranie ich komputerów.

Całości tego nieprofesjonalnego wizerunku dopełniają niespełnione obietnice, złożo-

ne w trakcie oficjalnych prezentacji wspomnianych systemów. W przypadku iOS na 

przykład firma z Cupertino obiecała swym użytkownikom wyposażenie go w czyt-

nik kodów QR oraz oprogramowanie OCR, umożliwiające rozpoznawanie tekstu na 

wykonanych fotografiach. I o ile pierwsza opcja została w pełni wdrożona i działa 

znakomicie, o tyle o drugiej ani widu, ani słychu.

Podobna sytuacja  
miała miejsce już cztery lata temu,
gdy wprowadzany był system iOS7. Jego pierwsze oficjalne wersje nie nadawały 

się do użytku przez osoby korzystające z technologii asystujących. Pół roku trwało 

przywracanie go do stanu jako takiej używalności. A w momencie wypuszczenia 

pierwszej faktycznie stabilnej pod względem dostępności wersji iOS 7.1.2, ogłoszono 

pojawienie się pierwszej bety systemu iOS sygnowanego cyfrą 8. Niestety, obawiam 

się, że z identyczną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku iOS11.

Systemy operacyjne Apple, zaprezentowane w roku 2017, nie przyniosły ze sobą 

żadnych rewolucyjnych zmian w obszarze dostępności. W latach minionych 

pojawiały się funkcje, które samą swoją obecnością zachęcały użytkownika do 

zmiany systemu. Tymczasem nowe opcje zaproponowane w tym roku przez Apple  



19OPINIE

są jedynie logicznym rozwinięciem istniejących już możliwości i działających funkcji.  

Do ciekawych nowości w systemie iOS mógłbym jedynie zaliczyć tryb inteligentnej 

inwersji kolorów oraz odczyt w aplikacjach iTunes i Netflix napisów filmowych przez 

program VoiceOver. Z kolei w macOS High Sierra wymieniłbym tylko nawigację po 

dokumentach PDF oraz możliwość użycia wirtualnej klawiatury ekranowej. O syste-

mach watchOS oraz tvOS nawet nie warto wspominać. Poza niewielkimi zmianami 

praktycznie nie oferują one żadnych nowości z obszaru dostępności.

Nie mam pojęcia,  
co doprowadziło do takiej sytuacji
Czy to jakieś zmiany w zespole Apple zajmującym się kwestiami dostępności? 

Nowy menedżer forsujący własną wizję pracy? A może zmiana priorytetów firmy? 

Przyczyny w gruncie rzeczy są nieistotne. Liczy się efekt końcowy, a ten w roku 2017 

nie jest satysfakcjonujący. Co więcej, pozostawia on niesmak i wiele do życzenia. 

W moim osobistym odczuciu Apple aktualnie korzysta z dużego kredytu zaufania 

wiernych klientów i odcina kupony od wcześniejszej, świetnej roboty. Bo cokolwiek 

by mówić o błędach i problemach dostępnościowych w najnowszych produktach 

Apple, to jego konkurencji w obszarze dostępności nadal jeszcze sporo brakuje do 

wspomnianej wcześniej poprzeczki, zawieszonej przez sadowników z Cupertino.
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W tym wydaniu Mój Mac Magazyn chcemy podsumować mijający rok.  

Aby jak najpełniej móc ocenić wydarzenia z ostatnich miesięcy, zaprosiliśmy 

do tego numeru ludzi, którzy najlepiej wiedzą, co dzieje się dziś w świecie 

technologii. Sprawdźcie, co mówią o trendach mijającego roku i co przewi-

dują na nadchodzący nowy rok 2017.

Podsumowanie roku wg Gości
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Jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się
w technologiach, nie patrzcie na elektronikę konsumencką. Co prawda na rynku 

(w końcu!) pojawił się bezramkowy iPhone X, ale umówmy się — takie rozwiąza-

nia są już znane. Elektronika konsumencka chwilowo przestała być ekscytująca, 

producenci skupiają się na udoskonaleniu już obecnych rozwiązań. Dużo się za to 

dzieje w laboratoriach biotechnologicznych. Jest to technologia CRISPR, opraco-

wana po raz pierwszy dwa lata temu, obecnie jest na etapie testów, ale udało się już 

odwrócić chorobę nerek u myszy. Po raz pierwszy ludzie wykorzystują osiągnięcia 

technologii, żeby zmieniać swoje DNA — są już pierwsi śmiałkowie, którzy stosują 

CRISPR we własnych ciałach. Na razie nieco po partyzancku, ale przecież więk-

szość rozwiązań zaczynała w ten sposób. Choroby (a w końcu i śmierć) przestały 

być domeną lekarzy, a zaczynają być domeną inżynierów. Lecz z poziomu obser-

watorów elektroniki możemy tego nie dostrzegać.

Dziennikarz technologiczny

JOANNA SOSNOWSKA
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Podsumowanie  
roku 2017 od strony fotograficznej 
to nie lada wyzwanie. A przewidywanie, co przyniesie kolejny rok w tej branży,  

to już kompletne wróżenie z fusów. Ale spróbujmy.

Mam bardzo sprecyzowane potrzeby dotyczące sprzętu fotograficznego. Jestem 

przywiązany do lustrzanki, której na razie nie odstawię na emeryturę. Ale od roku, 

jako Ambasador Olympusa, używam również bezlusterkowca z ich stajni. Zdarza mi 

się to coraz częściej i częściej. Jego fantastyczny rozmiar i wyjątkowe możliwości, 

czas pracy na jednej baterii, szybkość działania — to bardzo ważne aspekty we współ-

czesnej profesjonalnej fotografii krajobrazowej i podróżniczej. I szczerze mówiąc 

jakiejkolwiek innej. Z moich obserwacji wynika, że ten segment rynku będzie się 

dalej dynamicznie rozwijał. Myślę, że znane nam klasyczne lustrzanki powoli będą 

odchodzić do lamusa. Czy w związku z tym odradzałbym zakup takiego sprzętu 

dzisiaj? Absolutnie nie! To właśnie jest ostatni moment, żeby to zrobić z czystym 

sumieniem. Resurs dla współczesnych aparatów cyfrowych to jakieś 3-5 lat. Myślę, 

że przez ten czas sytuacja wyklaruje się już na tyle, że podejmowanie decyzji o zaku-

pie i wyborze systemu będzie już znacznie prostsze niż obecnie. Canon i Nikon, jako 

czołowi producenci lustrzanek, cały czas konkurują i walczą o palmę pierwszeń-

stwa. A my odbiorcy — korzystamy na tym wyścigu.

Fotograf w rafalnebelski.com Partner w firmie foxrabbit.pl

RAFAŁ NEBELSKI

http://foxrabbit.pl
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Wracając do świata bezlusterkowców. Dzieje się tu bardzo wiele. System micro 4/3 

Olympusa i Panasonica rozwija się konsekwentnie i prężnie. Pełnoklatkowe propo-

zycje Sony z najnowszym A7R III na czele stanowią bezpośrednią alternatywę dla 

lustrzanek. I Fuji! Poza udaną linią aparatów z matrycą APS-C jak np. w modelu XT-2, 

producent pokazał swój aparat średnioformatowy — Fuji GFX 50s. Wyposażono 

go w matrycę o wymiarach 43,8×32,9 mm o rozdzielczości 51,4 Mpix, czyli podob-

ną do bezpośredniego konkurenta, Hasselblada X1D 50c. Tyle że w cenie niższej 

co najmniej o 25%. To zdecydowany atak na zasiedziałych już na swoich pozycjach 

średnioformatowych potentatów. Kompaktowe bezlusterkowce z dużą matrycą to 

na pewno trend, który będę obserwował z ogromnym zainteresowaniem.

W cieniu rozgrywek  
między aparatami lustrzanymi  
i bezlusterkowcami 
rozwijają się firmy niezależne, np. Metabones czy Novoflex, produkujące wszelakie 

adaptery umożliwiające crossplatformowe podłączenie niemalże wszystkiego ze 

wszystkim. Często z pełnym przeniesieniem elektroniki. Decydując się na zmianę 

systemu, mamy szansę zachowania posiadanej szklarni.

Na koniec zostawiłem sobie telefony komórkowe. Fotografia mobilna wyparła z rynku, 

chyba już całkowicie, aparaty zwane powszechnie małpkami. Owszem, są wciąż 

dostępne, ale czy ktoś je jeszcze kupuje?! Aparaty cyfrowe montowane w komórkach 

są coraz lepsze, co eliminuje potrzebę korzystania z osobnego aparatu i noszenia 

wielu urządzeń w kieszeniach. Rezultaty, jakie można uzyskać, operując komórką, 

jakość zdjęć z tych urządzeń, często — co przyjmuję z bólem serca — jest naprawdę 

wystarczająca w wielu zastosowaniach. Ba! Coraz częściej, nawet na międzynaro-

dowych konkursach fotograficznych, pojawia się podkategoria zwana fotografią 

smartfonową. Ciekawy trend, również wart obserwacji.

Całe to przyspieszenie dostrzegł organizator targów Photokina — największych 

targów fotograficznych na świecie. Począwszy od 2018 roku Photokina będzie odby-

wać się corocznie, a nie jak do tej pory — co dwa lata.

Podsumowując: dzieje się wiele
Sprzęt staje się coraz dostępniejszy i łatwiejszy w obsłudze. Jakość pozyskiwane-

go materiału, czyli zdjęć, nie zadowoli chyba tylko malkontentów. Jedyna rzecz, 

która dla mnie — fotografa często podróżującego jest kluczowa i wciąż stanowi piętę 

Achillesową cyfrowego świata, to oczywiście zasilanie. Żaden producent nawet się 

o tym nie zająknie, ale baterie i akumulatory to wciąż bardzo słabe, nomen omen, 

ogniwo. Czekam na rozwój technologiczny w tym zakresie. Może nadchodzący rok 

przyniesie jakieś sensowne propozycje na tym polu? Bardzo bym sobie tego życzył.
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Rok Nintendo
Nawet jeśli nie wszystkie kolorowe słupki na to wskazują, rok 2017 upłynął w branży 

gier pod znakiem Nintendo. Konkurenci, PlayStation i Xbox, prowadzili rywaliza-

cję w sprzedażowym pojedynku nowych modeli PS4 i Xboxa One — odpowiednio 

PS4 Pro oraz Xboxa One X — i w dużej mierze sprowadzała się ona do dyskusji nie 

o grach, lecz o technologii.

Natomiast Nintendo, jak to Nintendo — robiło swoje, nie oglądając się na innych.  

Gdy spojrzymy na Top 5 wszech czasów serwisu GameRankings, agregującego 

oceny z największych mediów na świecie, znajdziemy tam aż dwie tegoroczne 

premiery na nową konsolę Switch. Zarówno The Legend of Zelda: Breath of the 

Wild, jak i Super Mario Odyssey rozszerzyły ramy gatunkowe, zapewniając 100% 

dobrej zabawy starszym i młodszym graczom. Można liczyć na to, że odwrotnie, niż 

to było w przypadku Wii U, wydawcy nie odwrócą się od konsoli Nintendo, lecz będą 

ją sukcesywnie wspierać. Hybryda grania stacjonarnego i mobilnego po 9 miesią-

cach na rynku radzi sobie doskonale.

Japońska firma zaznaczyła swoją obecność również tam, gdzie dotąd jej nie było. 

Po fenomenalnym sukcesie Pokemon Go (które nie jest marką należącą w całości 

do Nintendo, jak przyjęło się sądzić) na sprzęty mobilne trafiły przenośne wersje 

rdzennie „nintendowych” marek — Super Mario Run, a niedawno również Animal 

Crossing: Pocket Camp. Na tym nie koniec. Jeśli dodać do tego handheldowego poten-

tata w postaci Nintendo 3DS oraz odświeżoną wersję kultowej konsoli SNES, trudno 

mieć wątpliwości, kto w tym roku radził sobie najlepiej na wszystkich frontach.

Autor bloga Kosowsky.pl

MARCIN KOSMAN

http://kosowsky.pl
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Rok 2017 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Smart Home i IoT. Wzrost 

rynku szacowany jest na poziomie 34% rok do roku w skali globalnej, co pozwala 

stwierdzić, że trend i dynamika są zgodne z wcześniejszymi założeniami wskazy-

wanymi w licznych raportach. Obserwujemy wzrastającą świadomość takich usług 

wśród ludzi, a równolegle pojawia się coraz więcej przyjaznych i prostych w obsłu-

dze rozwiązań. Kluczową rolę w tym względzie odgrywają interfejsy swobodnej 

mowy, które poprzez proste komendy głosowe otwierają naturalną drogę komuni-

kacji pomiędzy człowiekiem a światem IoT. Przoduje w tym względzie Amazon Echo 

oraz Google Home. Wkrótce do tej dwójki dołączy Apple, co sprawi, że branża „wrzu-

ci” kolejny bieg. Przewidzieliśmy taką drogę, dlatego produkty FIBARO współpracują 

z każdym z tych asystentów głosowych.

Duży wpływ na popularyzację IoT ma i z pewnością nadal będzie miał HomeKit 

opracowany przez Apple. Pojawia się coraz więcej rozwiązań AGD, RTV czy HVAC 

(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), które wspierają tę platformę.

Widoczny jest na rynku smart home silny trend rozwoju rozwiązań w obszarze bezpie-

czeństwa. Teraz to już nie tylko inteligentne zamki czy możliwość zdalnego podglądu 

przez kamerę naszego mieszkania. To także ochrona przed pożarem, czadem, zala-

niem czy innymi zagrożeniami. Możemy się pochwalić, że do oficjalnego sklepu 

apple.com niedawno trafił FIBARO Flood Sensor, który chroni dom przed zalaniem.

Wiceprezes Zarządu, Fibaro Group S.A.

KRZYSZTOF BANASIAK

https://www.fibaro.com/pl/
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Z mojej skromnej perspektywy rok 2017 zdominowały trzy tematy. Pogłębiająca 

się dominacja treści wideo, kryptowaluty i związane z nimi procesy ICO (Initial 

Coin Offering) oraz technologie związane z danymi. Dominacja wideo to nie tylko 

promocja tego typu treści na FB i przygotowania do startu projektu Facebook Watch.  

To także logarytmiczne poszerzanie treści dostępnych na YT oraz drastyczny skok 

ich jakości. Serie takie jak Vox Borders czy spektakularny sukces takich ludzi jak 

Peter McKinnon pokazują, że bardzo dużo kart jest nadal do rozdania na tym najpo-

pularniejszym serwisie wideo.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, blockchain i tematy związane z ICO to obserwuje to 

nieco z boku. Szczególnie interesujący wydaje mi się temat ICO, który stał się dodat-

kową szansą dla młodych firm — szczególnie w rejonach, gdzie dostęp do kapitału 

nie jest tak dobry jak np. w Dolinie Krzemowej.

W kwestii danych widzę postępujący trend wykorzystania danych w personalizacji 

komunikacji z klientami. Ten proces oceniam bardzo dobrze, bo myślę, że wszyscy 

wolimy widzieć reklamy produktów, które nas interesują i rozmawiać ze sprze-

dawcami, którzy rozumieją nasze potrzeby, niż oglądać reklamy proszku do prania 

(z całym szacunkiem) i rozmawiać ze sprzedawcami, totalnie nie czujący problemu, 

który chcemy rozwiązać.

Brand24

MICHAŁ SADOWSKI

http://brand24.pl
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Przyzwyczajeni  
do rewolucyjnych zmian,
nie zauważamy powolnych i rozłożonych w czasie zmian, które może i zmieniają 

wszystko dookoła, ale w niezauważalny dla nas sposób. Coraz większe rozdziel-

czości nie robią na nas wrażenia i chyba też nie za bardzo umiemy je rozróżnić, 

a ponadto nie interesuje nas, jakie części są w naszych gadżetach. Jedyną zauważal-

ną różnicą było to, że za telefon zapłaciłem więcej niż za komputer. A przecież tak 

naprawdę dzieje się dużo. Nowy iPhone nie tylko wie, co robię, ale też jak wyglądam 

i gdzie patrzę. Jego przednia kamerka bez mojej wiedzy może mi zrobić tysiące zdjęć 

i wysłać do mitycznej chmury. Dobrowolnie wydajemy tysiące złotych na idealne 

narzędzie do inwigilacji. A przecież to dopiero początek analizowania i badania 

naszego życia.  Bo za chwilę pojawią się urządzenia z internetu rzeczy, które nie 

będą potrzebować naszej zgody na podpięcie się do internetu, bo będą miały w sobie 

zaszyte karty z sim 5G. Zobaczycie wtedy, że podejście korporacji do nas się zmie-

ni i skończy się darmowość większości miłych, acz mało przydatnych usług, za 

które płaciliśmy danymi osobowymi. Dane i tak będziemy oddawać, ale za wszystko  

inne zapłacimy.

szef działu rozwoju biznesu Fish Ladder / Platige Image

PIOTR GNYP

ZDJĘCIE:
 © impactCEE

http://www.platige.com/pl
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Z dnia na dzień świat  
staje się coraz bardziej „smart” 
i branża audio nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Zarówno rozwiązania konsu-

menckie i profesjonalne czerpią pełnymi garściami z najnowszych technologii. 

Wydajny Bluetooth czy aktywna redukcja hałasu otoczenia w słuchawkach stały się 

w 2017 standardem i po takie produkty z oferty Sennheisera sięgano najczęściej. 

Bezprzewodowość zdecydowanie wkroczyła również do biznesu. Firmy dostrze-

gły potencjał i jakość bezprzewodowych rozwiązań telekonferencyjnych takich jak 

Sennheiser TeamConnect Wireless. Jednym z największych sukcesów 2017 roku 

jest osiągnięcie profesjonalnej jakości dźwięku w nagraniach wideo tworzonych 

za pomocą „konsumenckich” urządzeń: iPhone’ów, kamer GoPRO czy lustrzanek 

i przeznaczonych dla tych platformom produktów firmy Sennheiser.

Następny rok w branży audio upłynie pod znakiem doskonalenia transmisji dźwię-

ku wysokiej rozdzielczości, a dla Sennheisera — podniesienia poprzeczki jakości 

nowych rozwiązań. Rok 2018 będzie także przełomowy pod względem adaptacji 

zaawansowanych profesjonalnych technologii na rynku konsumenckim. Dzięki 

takim produktom jak Ambeo Headest, Ambeo VR Mic czy systemowi głośników 

Ambeo Speaker każdy będzie mógł rejestrować i odtwarzać dźwięk przestrzenny, 

co wcześniej było domeną jedynie wąskiej grupy profesjonalistów.

Aplauz Sp. z o. o. — oficjalny przedstawiciel marki Sennheiser w Polsce

GRZEGORZ FOTEK

http://sennheiser.pl
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Rok 2017  
jest kolejnym rokiem  
postępu technologicznego,
który dziś pędzi jak szalony, na złamanie karku. Każdy z nas posiada przynajmniej 

jedno urządzenie, które jest podłączone do Internetu cały czas. Zazwyczaj jest to 

telefon, ale w naszych domach coraz więcej urządzeń również stale komunikuje się 

z siecią. Korzystamy z różnego rodzaju usług: bankowość, konta pocztowe, praca 

zdalna. Taka sytuacja powoduje wzrost zainteresowania świata przestępczego oraz 

różnych wywiadów naszymi danymi czy też danymi firmowymi. Wyraźnie widać, że 

nie trzeba być już włamywaczem, który w klasycznie znany nam sposób wkrada się do 

banku. Teraz włamania odbywają się po cichu, za pomocą komputerów. Przeżyliśmy 

erę Firewalli, Next Generation Firewall, systemów IPS/IDS (Intrusion Prevention 

System/Intrusion Detection System) czy DLP (Data Leak Prevention). 

Dyrektor Wsparcia Technicznego ePrinus Sp. z o.o.

RAFAŁ ROSŁANIEC

https://www.eprinus.com
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Teraz nadeszła 
nowa era: 
zmasowanych ataków trojanów szyfrujących nasze dane, które wykorzystujące 

nieznane lub niezałatane podatności, np. w systemie operacyjnym czy MS Office. 

Takie przypadki dotyczą nie tylko osób prywatnych, ale również dużych firm. To był 

największy problem, z jakim borykali się użytkownicy komputerów w 2017 roku. 

W nadchodzącym nowym roku nie zmieni się podejście atakującego do naszych 

danych. Zmienić się mogą jedynie metody oraz intensyfikacja ich działań.

Świat zmierza  
w kierunku globalnej  
informatyzacji naszej przestrzeni: 
sterowanie elektrownią, sygnalizacją świetlną na ulicach, ruchem lotniczym na lotni-

sku dają olbrzymie pole do „popisu” dla rzeszy hackerów. Ich celem są dane, ale żeby 

się dostać do Twoich danych, muszą poznać Twoją tożsamość oraz uprawnienia 

administracyjne. Stosujmy silne hasło plus dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Proste 

narzędzia, jak Yubikey, pomogą nam w tych działaniach. Firmy coraz częściej rozu-

mieją problem związany z kontami uprzywilejowanymi, czyli kontami o najwyższych 

uprawnieniach (administrator, root, usługi i aplikacje również działają w przestrzeni 

o podniesionych uprawnieniach) i szukają rozwiązań, które zapewnią im monitoro-

wanie takich kont (nagrywanie sesji) oraz bezpieczne przekazanie i przechowywanie 

hasła użytkownika uprzywilejowanego. A jak wiadomo, bez dostępu do takiego konta 

haker nic nie zdziała w sieci. 

Pracodawcy  
również rozumieją, 
że najciemniej jest pod latarnią,
stąd pytają o rozwiązania związane z analizą behawioralną użytkowników. Każdy 

użytkownik inaczej pisze (tempo pisania, literówki, sposób pisania w języku ojczystym 

i obcym itp.) czy na przykład: praca na aplikacjach lub też praca w innym wymiarze 

czasowym/regionie geograficznym, ruchy myszką -  powodują stworzenie mapy pracy 

użytkownika w sieci firmowej. W przypadku jakiejkolwiek anomalii w stosunku do 

wyżej wymienionych reguł system monitorujący pracę ogłasza alert; być może ktoś 

podszywa się pod użytkownika i próbuje wykraść dane firmowe. W tym kierunku 

będą zmierzać najnowsze zabezpieczenia, jakie pojawią się w systemach 2018 roku.
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Jak zawsze w gronie redakcji ścieramy się o to, co było najważniejsze w świe-

cie Apple. Tak jak każdy z nas jest inny, tak również całkowicie odmiennie 

spoglądamy na wiele spraw, które działy się w technologii w tym roku. Chcemy 

podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami na temat najciekawszych 

produktów, które pojawiły się w kończącym się znienacka roku. Zatrzymujemy 

się również nad wydarzeniami i aplikacjami, które w naszej opinii najmocniej 

zmieniły środowisko Apple.

Podsumowanie roku wg Redakcji
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MICHAŁ KORALEWSKI

Produkt Roku Apple Watch 3
Kolejne wersje Apple Watcha nie wzbudzają już takich emocji jak smartwatch zapre-

zentowany w 2015 roku. Firmie udało się wyeliminować większość mankamentów 

związanych zarówno z softwarem, jak i samym sprzętem, a początkowo kontro-

wersyjny wygląd zegarka spowszedniał. Choć pojawiały się przesłanki, że Apple 

pracuje nad zupełnie nową odsłoną smartwatcha z okrągłą kopertą, na konferencji 

Apple Special Events zaprezentowano zegarek, który wyglądem nie różni się od 

poprzednich generacji. Znajomy kształt pozwoli na korzystanie z dotychczasowych 

pasków i akcesoriów, zmiany natomiast dotknęły wnętrze zegarka. Nowością jest 

przede wszystkim moduł UMTS/LTE, który w dużym stopniu pozwala uniezależnić 

zegarek od iPhone’a i prowadzić rozmowy komórkowe bezpośrednio ze smartwat-

cha. Na uwagę zasługuje także nowy dwurdzeniowy procesor, o 70 proc. szybszy od 

poprzedniej wersji, wysokościomierz, głosowe odpowiedzi Siri, integracja z Apple 

Music itp. Choć Apple Watch 3 w wersji z LTE nie 

jest dostępny w naszym kraju, to i tak uważam,  

że Apple dał nam kawał dobrego sprzętu, a jego 

rozwój przez ewolucję, a nie rewolucję, 

do czego przyzwyczailiśmy się przy 

innych produktach firmy, to właści-

wy kierunek, wzmacniający 

poczucie stabilności produk-

tu i przeświadczenia, że 

Apple wie, co robi.

https://twitter.com/michal_koralewski
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Długo zastanawiałem się nad aplikacją, która skradłaby moje serce. I w końcu 

zdecydowałem się na taką, która zrobiła to prawie dosłownie. Cardiogram monitoruje 

i analizuje dane związane z pracą serca pobierane przez Apple Watch i prezentuje je 

w czytelnej formie na iPhonie. Dzięki partnerstwu z Uniwersytetem Kalifornijskim 

twórcy aplikacji opracowali system wykorzystujący sztuczną inteligencję opartą na 

sieciach neuronowych do analizy i interpretacji zmian w tętnie, co w zamyśle ma 

wykrywać nie tylko zaburzenia pracy serca, ale także nadciśnienie i bezdech senny. 

Według twórców aplikacji efektywność pomiarów oscyluje między 82% w przypad-

ku wykrywania nadciśnienia, a 90% w przypadku bezdechu sennego. To kolejny 

dowód na to, że Apple Watch nie tylko odgrywa rolę drogiego gadżetu, ale dzięki 

specjalistycznym aplikacjom może ratować życie. 

Aplikacja Roku 
Cardiogram

https://itunes.apple.com/pl/app/cardiogram-watch-your-heart-rate-health/id1000017994?l=pl&mt=8&ign-mpt=uo%3D8
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Na cyfrową rewolucję w Polsce musieliśmy czekać bardzo długo. Owszem, już dziś 

możemy płacić komórką w sklepie, wyciągać pieniądze z bankomatu, kupować 

bilety kolejowe czy płacić za parkowanie samochodu w mieście, to wciąż jednak za 

mało, aby pozostawić portfel i dokumenty w domu. Dlatego też z dużym zaintere-

sowaniem i nadzieją przyjąłem komunikat Anny Streżyńskiej, minister cyfryzacji, 

która zapowiedziała pilotaż wdrożenia projektu mDokumenty. Ministerialne plany 

są bardzo ambitne. Zakładają, że już wkrótce za pomocą komórki będziemy mieli 

dostęp do własnych dokumentów — dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu 

rejestracyjnego, potwierdzenia ubezpieczenia OC, Karty Dużej Rodziny, legity-

macji studenckich i szkolnych, kart miejskich, aktu małżeństwa itp. Jeśli chodzi 

o poziom bezpieczeństwa mDokumentów, to ma być on wyższy niż tradycyjnych 

dokumentów. Na razie Ministerstwo ruszyło z ograniczonym regionalnie pilotażem 

dostępu do dowodów osobistych, który potrwa do końca roku. Trzymamy kciuki za 

powodzenie projektu i liczymy, że wkrótce trafi do fazy produkcyjnej i nie pominie 

użytkowników iPhone’ów.

W sierpniu tego roku dyrektor finansowy Apple — Luca Maestri — poinformował 

o planach wdrożenia usługi Apple Pay w Danii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich. Niby sprawa zamknięta, niepozostawiająca wątpliwości 

w sprawie braku planów wprowadzenia usługi w naszym kraju, a jednak w paździer-

niku wybuchła bomba: Apple przygotowało dla Polaków niespodziankę i wprowadzi 

usługę jednocześnie także w naszym kraju. W Sieci pojawiły się „potwierdzone” 

informacje pochodzące z różnych źródeł, zrzuty z ekranu przedstawiające polską 

kartę płatniczą podpiętą do systemu i spolszczony poradnik dotyczący korzysta-

nia z usługi Apple Pay na stronach Apple. Wydawało się, że nawet Siri potwierdza 

tę rewelację „So you’ve heard the news! I’ll be able to send and request payments 

with Apple Pay later this fall”. 

Dziś już wiemy, że do tego nie doszło. Wbrew przesłankom i naszym próżnym 

nadziejom Polska nie znalazła się wśród krajów z dostępem do oczekiwanej usługi. 

I choć dobrze wiemy, że prędzej czy później i my będziemy mogli z niej korzystać, 

to jednak zrobiło się trochę przykro, że po raz kolejny zostaliśmy sprowadzeni na 

ziemię.

Wydarzenie Roku 
Zapowiedź projektu  
mDokumenty i aplikacji mObywatel

Rozczarowanie Roku 
Brak Apple Pay w Polsce
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KUBA BARAN

Produkt roku  
iPhone X
Kiedy najnowszy iPhone został zaprezentowany w trakcie keynote Apple, w mojej 

głowie pojawiło się sporo wątpliwości. Zastąpienie TouchID przez FaceID stanowiło 

dla mnie największą niewiadomą. Ostatecznie trudno mi było wyobrazić sobie, że 

skanowanie twarzy może być na tyle szybkim i pewnym rozwiązaniem, aby zastą-

pić sprawdzony i piekielnie szybki czytnik linii papilarnych. Oczywiście, kwestii 

budzących moje wątpliwości było znacznie więcej, nie ma tu jednak miejsca na ich 

wymienianie. Co ważne, po zakupie urządzenia większość z nich szybko zniknęła. 

Korzystanie z iPhone’a X jest dla mnie codzienną przyjemnością, to pierwsze urzą-

dzenie Apple od dłuższego czasu, dające mi to szczególne uczucie obcowania ze 

sprzętem, który wyznacza standardy i przynosi powiew świeżo-

ści. Z tego względu mój wybór produktu roku był 

w tym roku wyjątkowo łatwy.

http://twitter.com/smartkidpl
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Aplikacja roku  
Files
Najnowsza odsłona systemu iOS 

przyniosła wiele zmian. Dla mnie 

jednak jedną z  najważniejszych 

było wprowadzenie aplikacji, która 

pozwala na wygodne korzystanie 

z plików. Ten krok pozwala na jesz-

cze lepsze wykorzystanie urządzeń 

z  iOS w  profesjonalnych rozwią-

zaniach i  ułatwia mi codzienną 

pracę. Aktualnie moją podstawową 

chmurę dla danych stanowi iCloud, 

jednak w wielu projektach sięgam 

do Dropboxa i  innych dostawców. 

Fakt, że wszystkie te miejsca są 

dostępne z poziomu jednej aplika-

cji, jest dla mnie nie do przecenienia.  

Co prawda, aktualnie Files potrafi 

się buntować przy bardziej zawiłych 

operacjach wymiany danych pomię-

dzy chmurami. Niemniej korzystam 

z  niej codziennie i  stanowi jeden 

z najważniejszych elementów moje-

go codziennego środowiska pracy.
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Wydarzenie roku 
Otwarcie Steve Jobs Theater
Nowy kampus Apple jest już praktycznie gotowy na przyjęcie pracowników Apple. 

Wszyscy, którzy widzieli zdjęcia i filmy, na pewno przyznają, że miejsce to wygląda 

zjawiskowo. Dla mnie jednak szczególny jest Steve Jobs Theater. Miejsce, w którym 

Apple będzie prezentowało swoje kolejne produkty, które jakkolwiek by patrzeć, 

stanowić będą dziedzictwo filozofii i standardów wprowadzonych przez Jobsa, 

to najlepszy pomnik dla tego wyjątkowego człowieka i wizjonera. Z tego, co udało 

się zobaczyć w trakcie ostatniego keynote, budynek ten wygląda fenomenalnie. 

Dlatego właśnie otwarcie tego obiektu ma dla mnie jako zagorzałego fana postaci 

Steve’a Jobsa szczególną wartość w tym roku. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś uda 

mi się odwiedzić to miejsce.

Rozczarowanie Roku 
Brak aktualizacji Mac Mini
Kolejny rok, kiedy najtańszy Mac nie doczekał się aktualizacji, za nami. Wprawdzie 

Tim Cook w jednym z maili zarzekał się, że ta linia jest dla Apple ważna i na pewno 

nie zostanie porzucona, jednak terminu jakichkolwiek zmian nie znamy. Dlacze-

go ten sprzęt jest dla mnie tak istotny? Ponieważ stanowi świetny punkt wejścia 

do ekosystemu Apple i sam chętnie bym go kupił, gdyby był aktualny pod wzglę-

dem zainstalowanych komponentów. Dla masy osób, z którymi współpracuję, był-

by to doskonały sprzęt, jednak w tej chwili nie mogę go z czystym sercem polecić.  

Pozostaje mi patrzeć z nadzieją w przyszłość. Mam tylko nadzieję, że kolejna od-

słona Mac Mini nie będzie kontynuacją aktualnej strategii Apple w kwestii kompu-

terów. To jednak temat na osobny, zdecydowanie dłuższy artykuł.
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JAROMIR KOPP

Produkt Roku:
iMac Pro
Miałem okazję pisać o nim kilka razy na blogu. Zresztą nie tylko na mnie, w redakcji 

zrobił on wrażenie. iMac Pro jest prawdziwą „ucieczką naprzód” w wykonaniu Apple. 

Od dłuższego czasu firma boryka się z brakiem silnego stacjonarnego komputera. 

Mac Pro „kubeł” jest już, piszę to z żalem, przestarzały, a na jego nową wersję, która 

ponoć powstaje, będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Dlatego mocnym zasko-

czeniem była zapowiedź na tegorocznym WWDC nowej, superwydajnej wersji iMac.

Komputer ten ma wiele wyjątkowych cech. Może być wyposażony w aż 18-rdzenio-

wy procesor, ma potężne układy graficzne, pamięci z kontrolą parzystości oraz 

bardzo wiele wyjść umożliwiających rozbudowę „zewnętrzną”. Potrafi 

też napędzić kilka dodatkowych monitorów. Na deser umiesz-

czono w nim układ A10 znany z iPhone 7! To wszystko 

w klasycznej obudowie iMaca.

http://twitter.com/macwyznawca
https://mojmac.pl/tag/iMac-Pro/
https://mojmac.pl/2017/11/21/procesory-apple-w-imac-moje-marzenie-sie-spelnia-prawie/


PODSUMOWANIE ROKU 2015 40PODSUMOWANIE ROKU 2017 40

Używam Pixelmatora prawie od początku. Jego pojawienie się przyjąłem z ogromną 

radością. Przedtem od 1991 roku używałem Photoshopa. Niestety z czasem stał się 

on zbyt drogi w stosunku do moich potrzeb. Idealny okazał się Pixelmator.

W listopadzie nadeszła kolejna porcja radości związana z Pixelmatorem… Pixelmator 
Pro! Choć cierpi jeszcze na pewnie dolegliwości wieku dziecięcego, które są na szczę-

ście bardzo szybko naprawiane (aktualizacje niemal co dwa dni), już jest bardzo 

mocnym i konkretnym narzędziem. Najbardziej cenię go za nieniszczącą orygina-

łu edycję kolorów oraz geometrii obiektów i warstw. Dodatkowo bardzo przydatna 

jest niemal nieskończona możliwość odwołania czynności (undo), nawet po zapi-

saniu i zamknięciu dokumentu. Pixelmator bardzo mocno wykorzystuje natywne 

technologie zawarte w macOS, jak Metal i obliczenia na kartach graficznych. A! Już 

niebawem możemy spodziewać się Pixelmatora Pro dla iPadów.

Aplikacja Roku 
Pixelmator Pro

https://mojmac.pl/2017/09/05/nowy-pixelmator-pro-juz-tej-jesieni/
https://mojmac.pl/2017/09/05/nowy-pixelmator-pro-juz-tej-jesieni/
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Na początku roku połknąłem bakcyla „smart home”. Choroba charakteryzuje się 

niepohamowaną chęcią automatyzacji domu. W moim klinicznym przypadku dodat-

kowo wszystko staram się zrobić sam, nie wydając zbyt wielu pieniędzy. Udaje mi się 

to dzięki rozwiązaniom zastępczym, jak Home Bridge i samodzielnemu przeprogra-

mowywaniu kontrolerów i „chińskich” przełączników. Mogliście przeczytać o tym 

na blogu.

Do czerwca żyłem w strachu, że Apple jedną aktualizacją może zablokować rozwój 

„amatorskich podróbek” Home Kit. Jednak okazało się, że nie mam się czego obawiać. 

Nie dość, że Apple lekko złagodziło wymagania dotyczące producentów urządzeń 

zgodnych z  Home Kit, to dodatkowo opublikowało dokumentację protokołów,  

do użycia przy opracowywaniu prototypów i amatorskich eksperymentów.

Na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać. Pojawiło się dużo nowych urzą-

dzeń zgodnych z Home Kit, a kilka istniejących, jak np. IKEA TRÅDFRI uzyskały wsparcie 

za pomocą aktualizacji oprogramowania.

Nie można specjalnie narzekać na problemy ze sprzętem Apple. Nawet tak naszpi-

kowany nowymi technologiami i rozwiązaniami iPhone X nie ma ponadprzeciętnej 

ilości problemów sprzętowych. Niestety to, co się dzieje z systemami w tym roku, 

wołało o pomstę do nieba. Najpierw wpadka z podpowiadaniem hasła w macOS, 

bywało podpowiadane zbyt dosłownie. Następnie drobiazgi w postaci niekonse-

kwencji w interfejsie iOS 11. Dalej ponadprzeciętna ilość problemów z nowym iOS 

oraz kilka niby drobnych, ale bardzo irytujących błędów, jak wysysanie baterii, brak 

płynności i problemy z autokorektą.

Niestety, najgorsze nadeszło dopiero pod koniec listopada. Okazało się, że do macOS 

można się zalogować z najwyższymi uprawnieniami roota bez podawania hasła! 

Łatka bezpieczeństwa została wydana w pośpiechu, co zaowocowało kolejnymi 

problemami i łatką do łatki.

iOS pozazdrościł poważnej wpadki macOS-owi i 2 grudnia u wszystkich, którzy 

używali aplikacji z lokalnymi powiadomieniami, zablokował urządzenia. Cieszę się, 

że ten rok dobiega końca. Oby w następnym szefostwo Apple wyciągnęło wnioski 

z tych kompromitacji.

Rozczarowanie Roku 
Kontrola jakości oprogramowania

Wydarzenie Roku 
Zmiany w Home Kit

https://mojmac.pl/?s=INTELIGENTNY+DOM+TANIM+KOSZTEM%2C+HOMEKIT
https://mojmac.pl/2017/11/02/ikea-tradfri-zgodny-z-homekit/
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MAREK TELECKI

Na iPhone’a X mnie nie stać, nowe MacBooki Pro mają klawiaturę do bani, iMac Pro ze swoją 

drzemiącą w nawet 18 rdzeniach mocą nie jest mi potrzebny, a HomePod został opóź-

niony i pewnie na europejski rynek zawita w połowie 2018 roku. Więc o czym pisać? 

Skoro iCar to wciąż mrzonka, napiszę o produkcie, który ma się pojawić niestety 

dopiero w 2020 roku — Tesla Roadster. Lubię motoryzację. I choć za młodu preferowa-

łem dwa koła i bardziej przemawiają do mnie youngtimery, to tegoroczna prezentacja 

sportowego coupé lidera pojazdów elektrycznych na rynku zrobiła na mnie wraże-

nie. Gwoli ścisłości rozwiązania autonomiczne wcale mnie 

nie interesują. Prowadząc auto, czerpię przyjemność 

z kontroli. Za to uwielbiam uczucie wciskania 

w fotel podczas przyspieszania, niestety, mój 

prywatny pojazd tego nie oferuje. 

Produkt Roku

Kończy się rok i utarło się, że trzeba zrobić rynkowi IT rachunek sumienia. Dla mnie 

to dość niewdzięczne zajęcie, bo poza nielicznymi przypadkami, gdy coś podbi-

je moje serce, w wielu pozostałych sytuacjach po prostu nie mam okazji obcować 

z danym rozwiązaniem na tyle długo, by wyrobić sobie własne, ale rzetelne i subiek-

tywnie obiektywne zdanie. No ale Naczelny naciskał, więc myśli stały się słowami, 

a słowa wyrazami.

https://www.apple.com/pl/iphone-x/
https://www.apple.com/pl/macbook-pro/
https://www.apple.com/pl/imac-pro/
https://www.apple.com/homepod/
https://www.tesla.com/roadster/


PODSUMOWANIE ROKU 2015 43PODSUMOWANIE ROKU 2017 43

Niełatwo coś wskazać, bo generalnie najczęściej od lat uaktualniam bazę posiada-

nego oprogramowania. Rzadko zdarza się, że trafię na produkt, który nagle zmienia 

mój workflow, zachęca do modyfikacji przyzwyczajeń, odciąża. W zasadzie to mogę 

wskazać dwa programy, z których korzystam najczęściej (mam na myśli zastosowania 

produktywne), i to te tytuły umieszczę na piedestale: Hazel (bohater prowadzonego 

od stycznia cyklu poradników) firmy Noodlesoft oraz Scrivener 3 firmy Literature and 

Latte — w którym powstają wszystkie teksty do MMM. Jako przeciwwagę dodam 

jeszcze grę. Na iOS. Monument Valley 2 — uwielbiam tego typu rozrywkę, studio ustwo 

nie zawiodło i tym razem. Nie tylko pracą człowiek żyje. Polecam. Wszystkie trzy 

produkcje. 

Aplikacja Roku

Wydarzenie? Jakie wydarzenie, przecież ja nigdzie nie chodzę... No dobra, niech 

będą urodziny Mój Mac Magazynu w marcu! Było zacnie, podobnie jak rok wcześniej.  

Nie o takie wydarzenie chodzi? Aha... No to niech będzie Apple Keynote, w którym zapre-

zentowano Augmented Reality. Wziąwszy pod uwagę, że Apple wchodzi w tę branżę 

z opóźnieniem, to widać, że nie zasypiali gruszek w popiele ani w innym proszku. Choć 

może coś wciągali nosem, bo rezultaty są więcej niż obiecujące. To, że od lat pracowali 

w tajemnicy nad procesorem z implementacją sieci neuronowych, każe mi wierzyć, 

że nie wszystkim w Cupertino woda sodowa uderzyła do głowy i gdzieś jeszcze gen 

Apple funkcjonuje. Gen, który daje im przewagę nad konkurencją. A użytkownikom 

mocarne produkty. 

Wydarzenie Roku

Trochę pójdę na łatwiznę i uogólnię. Dla mnie największym rozczarowaniem w kończą-

cym się roku jest jakość oprogramowania i dostępność usług Apple. Tak niedopracowanych, 

pełnych błędów, niestabilnych i wydanych przedwcześnie i pośpiesznie wersji iOS 

oraz macOS nie pamiętam. A z obu systemów korzystam od ich początków. Brak wpro-

wadzonej wraz z iPhone 4s Siri wspierającej język polski już nie śmieszy. Wystarczy 

sprawdzić, jakie egzotyczne narzecza są wspierane, by uśmiech znikł z oblicza. Limit 

5 GB w iCloud przypisany do Apple ID, niezależnie od liczby urządzeń, jest kpiną, 

o Flyover w Mapach Apple, choćby tylko na terenie Warszawy nawet nie marzę. Za to 

pakiet iWork mógłby zostać wreszcie uaktualniony, by warto go bez wstydu propo-

nować jako alternatywę dla produktu konkurencji. Przed Apple jeszcze wiele pracy. 

Szkoda, że paradoksalnie ta firma lepiej sobie radziła, gdy nie była na szczycie... 

Dość narzekań. Wrodzona naiwność każe mi wierzyć, że 2018 przyniesie sporo pozy-

tywnych zmian. Do siego roku!

Rozczarowanie

https://www.noodlesoft.com
https://www.literatureandlatte.com
https://itunes.apple.com/us/app/monument-valley-2/id1187265767?mt=8
https://ustwo.com
https://itunes.apple.com/pl/podcast/apple-keynotes-hd/ id470664050?l=pl&mt=2
https://www.apple.com/ios/feature-availability/
https://www.apple.com/pl/ios/ios-11/
https://www.apple.com/pl/macos/high-sierra/
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SEBASTIAN SZWARC

Produkt roku 
Apple TV 4K
W przeciwieństwie do kolegów z redakcji nie jestem gadżeciarzem i nie śledzę tak 

mocno nowinek technicznych w dziale sprzęt, na co wpływ zapewne ma także stan 

mojego portfela.  i nNie chcęe zaprzątać sobie głowy urządzeniami, na które mnie 

nie stać. W przypadku najnowszej generacji boxa Apple jest podobnie, jednak zdecy-

dowałem się umieścić się go w tym zestawieniu. 

Mimo iż jest to produkt zrobiony ewidentnie na zlecenie blogerów i dziennikarzy, 

którzy uwielbiają pisać o tym, że jak Apple się kończy, bo konkurencja od dawna ma 

4K. Tymczasem dla przeciętnego zjadacza chleba nie 4K będzie ważne, lecz HDR, 

ponadto treści w wysokiej rozdzielczości jest na razie jak na lekarstwo, a minie sporo 

czasu, zanim telewizja zacznie nadawać takie programy. Telewizory tego typu pozo-

staną więc dla mnie ciekawostką, ale przynajmniej zniknie 

jeden powód więcej do narzekania na Apple, a to zawsze 

cieszy.

http://twitter.com/behinder
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Aplikacja roku 
Movies Anywhere
To dla mnie największe zaskoczenie w tym roku, bo nie sądziłem, iż wielcy gracze 

w Hollywood kiedykolwiek się dogadają w interesie nas, klientów. W skrócie chodzi 

o to, by bezpiecznie przechowywać nasze nabyte licencje na filmy w postaci cyfro-

wej. Istniały dotąd dwa rozwiązania -— Disneya, z jego autorskim Keychest oraz 

konsorcjum pozostałych mniejszych i większych wytwórni pod nazwą UltraViolet. 

Przez lata Disney pozostawał osamotniony, ale w tym roku wreszcie przekonał do 

siebie największe wytwórnie, by przystąpiły do systemu (MGM i Lionsgate na razie 

się wstrzymały). Mamy więc o to usługę, która pozwala powiązać nam konta VUDU, 

Amazona, iTunes i Google Play. Filmy zakupione u jednego dostawcy zostaną dopa-

sowane u innego. Jest to więc pierwszy raz w historii, kiedy Apple pozwala oglądać 

zakupione filmy zakupione w iTunes na urządzeniach firm trzecich, np. Roku. 

Wszystko działa pięknie i synchronizuje się błyskawicznie. Być może oznacza to 

wreszcie rynkowe zwycięstwo Keychesta i jest szansą na to, że wytwórnie filmowe 

zrozumieją, że w świecie cyfrowym stawianie kinomanomów sztucznych ograni-

czeń licencyjnych i sprzętowych po prostu się nie opłaca. Oczywiście z wyjątkiem 

kraju nad Wisłą, którego mieszkańcy wciąż zamiast kupować filmy, wolą je ukraść.

Rozczarowanie roku 
Brak Amazon Prime na Apple TV
Amazon robi wiele, by jego usługa streamingowa nie była zbyt popularna w krajach 

nieanglojęzycznych. W Wielkiej Brytanii i USA to jednak potężna usługa, która radzi 

sobie całkiem nieźle w niszy pomiędzy Netflixem i HULU. Niestety, animozje pomię-

dzy Apple i Amazonem sprawiły, iż od 2015 roku nie możemy się wciąż doczekać 

pełnosprawnej aplikacji na Apple TV. Na wrześniowej konferencji jednak Tim Cook 

zapowiedział, iż taka aplikacja pojawi się jeszcze w tym roku. Wiele zamieszania 

wprowadził także na Reddit domniemany inżynier z Amazona, który stwierdził, 

iż aplikacja jest gotowa, ale jej premiera jest blokowana przez „czynniki wyższe”. 

Czy Amazon wystraszył się sukcesu konkurenta, który wreszcie zaczął oferować 

urządzenie pozwalające na stream w jakości 4K? Czy też wykorzystując zamiło-

wanie do footballufutbolu, chce zmusić fanów do oglądania czwartkowych meczy 

NFL na własnym FireTV? A może po prostu złożoność aplikacji przerosła progra-

mistów Bezosa i nie będą jej w stanie dokończyć? Jeśli nie pojawi się przed Bożym 

Narodzeniem, to obawiam się, iż nie pojawi się już nigdy.
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ARTUR JOPEK

Produkt Roku Kindle Oasis 2
Tym razem wyjątkowo nie musiałem się zbyt długo zastanawiać nad produktem, 

który był dla mnie najważniejszy w tym roku. Mimo że Apple pokazało mnóstwo 

fantastycznych produktów, król był tylko jeden — nowy Kindle Oasis 2. Bezwzględnie 

skradł moje serce – pokochało wygląd i technologię. Doskonały design i jakość zasto-

sowanych materiałów, a także odporność na zachlapania. Widać gołym okiem, że to 

prawdziwy produkt „premium” w tej kategorii sprzętu. Ale to czytnik, więc najważ-

niejsze jest czytanie, a ja spędzam przy nim każdą wolną chwilę. Dlatego jego 

większy, lepiej doświetlony ekran o przekątnej 7 cali sprawia, że czytanie jest 

jeszcze przyjemniejsze niż dotychczas. Nowy Oasis 2 jest dzięki temu 

zauważalnie większy od swojego poprzednika, ale komfort obco-

wania z książkami rekompensuje wszelkie niedogodności. 

Wprost nie można się od niego oderwać. Amazon znów 

pokazał nam w tym roku, że w kwestii czytników 

elektronicznych książek nie ma sobie równych.
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Rok 2017 to bez dwóch zdań rok rozszerzonej rzeczywistości (AR). Chociaż aplika-

cja szwedzkiej firmy meblarskiej IKEA Place zrobiła dobrą robotę, to wyjątkowo nie 

chciałbym skupiać się na niej, ale na wykorzystaniu samego ARKit w programach na 

iOS. Jest to bowiem prawdziwa kopalnia pomysłów dla programistów, która pozwo-

li tworzyć dla naszych urządzeń niesamowite efekty. To, jak fantastycznie można 

nakładać wirtualne elementy na obraz przechwycony z kamery naszego telefonu, 

jest dla mnie imponujące i pokazuje ogromny postęp technologii. Chociaż aplika-

cji wspierających AR aktualnie nie jest zbyt wiele w App Store, to właśnie do nich 

bezwarunkowo należy ubiegły rok.

Aplikacja Roku 
AR w aplikacjach
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Większość z nas, użytkowników iPadów, oczekiwała od tego urządzenia więcej, 

niż dawał nam poczciwy iOS. Stale czekaliśmy na duże zmiany. Takie, jak choćby 

pojawienie się na nim pełnoprawnego macOS, podobnie jak na Microsoft Surface. 

Zwolenników i przeciwników tego rozwiązania było wielu, ale było jasne, że zmiany 

są konieczne. Produkt przestawał być już atrakcyjny dla użytkowników, a jego sprze-

daż ciągle spadała. Mimo że do aż tak znaczących rewolucji nie doszło, to podejście 

do systemu operacyjnego, jakie przyniósł nam iOS 11 dla iPada, są bardzo znaczące 

i można powiedzieć, że to prawdziwa zmiana zasad gry. To dopiero początek drogi, 

ale najważniejsze jest to, że trasa została już wytyczona i kierunek jest jasny.

Tak, w tym roku rozczarował mnie właśnie iPad 9,7˝. Przecież powinniśmy się 

cieszyć, że został wreszcie zaktualizowany. Niby tak, ale nie ma w nim nic, co kaza-

łoby mi popędzić do sklepu i go kupić, jak czułem w przypadku iPada Air. Jest wręcz 

przeciwnie. Chociaż całkowicie zmieniono mu nazwę, to mimo wszystko kolejna 

aktualizacja modelu Air. Na dodatek w moim odczuciu wsteczna. Nowy model jest 

grubszy, cięższy i nie ma powłoki antyrefleksyjnej. Jest oczywiście wydajniejszy 

od poprzednika, ale nie dostał podstawowe-

go procesora A10 Fusion, tylko A9. Niższa 

cena również nie rekompensuje mi zawodu 

związanego z tym produktem. Rozumiem,  

że jeśli chcę lepiej, to powinienem kupić 

sobie iPada Pro, a do zwykłych zastosowań 

jest po prostu iPad. Pozostaje tylko 

cicha myśl, że to chyba nie tak 

powinno wyglądać…

Wydarzenie Roku 
iOS 11 dla iPada

Rozczarowanie Roku iPad 9,7˝
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PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

Produkt Roku 
MacBook Pro Touch Bar 
Od kilku kwartałów sprzedaż komputerów Apple pikowała bez szans na jakikol-

wiek wzrost. Cały rynek komputerów osobistych przeżywa zresztą kryzys. Jednak 

z premierą MacBooka Pro z Touch Bar coś się zmieniło. W 2017 roku Apple wsko-

czyło na czwartą pozycję wśród producentów komputerów mobilnych na świecie.  

Tym ruchem firma zaspokajała ponad 10% zapotrzebowania na komputery na świe-

cie. Po stagnacji każdy wynik finansowy przynosił zaskakujące wyniki. W pierwszym 

kwartale roku 2017 widzieliśmy wzrost sprzedaży rok do roku o 1%. Ostatni kwartał 

przyniósł dziesięciokrotnie lepszy wynik, dając Apple wyraźny sygnał, że użyt-

kownicy pożądają nie tylko urządzeń z iOS. W 2017 firma osiągnęła przychody 

ze sprzedaży komputerów na poziomie dwudziestu pięciu milionów komputerów. 

MacBook Pro z Touch Bar przełamał błędne myślenie, że Apple nie przywiązuje wagi 

do komputerów. Klienci ponownie zaufali firmie, która w ostatnim czasie niebez-

piecznie zwlekała z premierami nowych komputerów. Dziś czekamy na kolejne 

nowe maszyny w portfolio Apple — iMaca Pro oraz Maca Pro, które w efekcie jesz-

cze zwiększą sprzedaż komputerów

http://twitter.com/pemmax
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Aplikacja roku 
Ulysses w subskrypcji
Uwielbiam tę aplikację. Wielokrotnie ciepło wypowiadałem się o niej jako moim 

podstawowym narzędziu pracy nad tekstami. Kiedy pojawiła się informacja, że 

program przechodzi na model subskrypcji, miałem chwilę zawahania, czy to jest 

dobra decyzja. Druga myśl była taka: jeśli czegoś używam, to chciałbym dać autorom 

aplikacji możliwość godnego zarabiania na swojej pracy. Ulysses uświadomił mi 

jedną rzecz, czas zweryfikować swoje środowisko pracy i wybrać narzędzia odpo-

wiednie dla moich działań. Jeśli jakaś aplikacja jest dla mnie ważna, jestem w stanie 

zapłacić za jej używanie miesięczny abonament. Jeśli tylko ją lubię… odpuszczam. 

Szanuję twórców, bo sam wiem, jak trudno jest tworzyć wartościowe rzeczy. Ulysses 

wręcz stworzył mi możliwość gratyfikacji tych, którzy wspierają moją pracę poprzez 

najlepszy edytor tekstu. Zmiana myślenia w stosunku do modelu subskrypcji, tego 

nauczył mnie Ulysses. 
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Wydarzenie roku 
Wprowadzenie Face ID 
Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego Apple nie wprowadza ekranów dotykowych 

w swoich komputerach. Technologie interakcji z ekranem mają przecież opanowa-

ną doskonale. Ostatnio wprowadzone 3D Touch do iPhone’a sprawiające, że poprzez 

mocniejszy nacisk palcem na ekran otrzymujemy dostęp do dodatkowych funkcji, 

doskonale wsparłoby mnie podczas pracy z komputerem. Tak myślałem, nie dostrze-

gając, że Apple rozgrywa piłkę już w innej lidze, na innym poziomie, w przestrzeni 

gestów. Apple chce iść dalej. Kwestia nienaturalnego ułożenia dłoni na powierzch-

ni monitora może zostać zastąpiona ruchami dłoni, które będą analizowane przez 

kamerę podobną do tej, jaka jest w iPhonie X. Zbliża się czas, gdy nasza „rozmowa” 

z komputerem nabierze innego wymiaru, a myszka i klawiatura, jakie znamy, będą 

kurzyć się na strychu wśród dyskietek i płyt CD.  

Rozczarowanie Roku 
Najgłupsze błędy są banalne
Koniec roku nie był dla Apple łatwy. Powiedziałbym nawet, że wstydli-

wy i zapewne kilku inżynierów z Cupertino szuka już nowej pracy. 

Zachodzę w głowę, jak firma z tak ogromnymi środkami, potencjałem 

ludzkim, który może zawstydzić inne firmy, mogła popełnić 

tak żałosne błędy w swoim oprogramowaniu. Kalkulator 

w iOS nie był w stanie policzyć równania 1+2+3. Gdzie 

indziej po wpisaniu litery „i” autokorekta zamie-

niała ją w „A”. Rozumiem, ludzka rzeczy popełniać 

błędy. Na iOS można było przymknąć oko. Jednak 

mistrzostwo niechlujności wyszło przy błędach 

bezpieczeństwa w macOS. Widoczne hasło admi-

nistratora w podpowiedziach czy dostęp do konta 

root bez podania hasła to były błędy, których nie da 

się w żaden sposób wytłumaczyć. Wiara w firmę 

wraca, gdy jest ona w stanie błyskawicznie zare-

agować na takie uchybienia. W korporacyjnym 

cyklu wydań aktualizacji złamano zasadę 

i poprawka do iOS 11.2 pojawiła się w sobotę. 

Po nagłośnieniu problemu z macOS poprawka 

została wydana następnego dnia, a łata kilka dni 

później. Apple jest w stanie nagiąć rutynę wielkich 

molochów i to się ceni. Popełnione błędy trudno jest 

mi jednak zrozumieć.
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SKY GAMBLERS: 
INFINITE JETS
MACIEJ WINIARSKI
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Orzeł wylądował
Sky Gamblers to seria, która od lat towarzyszy użytkownikom iUrządzeń. Moim 

pierwszym kontaktem z nią było SG: Air Supremacy na iPadzie 3. Grą zainteresowa-

łem się głównie dlatego, że była użyta przez Apple do zaprezentowania możliwości 

graficznych pierwszego tabletu z Retiną na prezentacji. Ale dość wspominania.  

Jak zatem wypada najnowsza produkcja Atypical Games?

Grafika
Jakość wyświetlanego obrazu to zdecydowanie najmocniejszy punkt omawianego 

tytułu. Po pierwsze jest 60 FPS. Po drugie, duże wrażenie robią jakość i szczegóło-

wość lokacji. Tekstury są ostre i bogate w detale (to widać szczególnie, gdy włączymy 

np. SG: Cold War). Po trzecie, można dopasować sobie ustawienia graficzne do 

naszych preferencji i możliwości urządzenia. Oprócz ogólnej jakości grafiki można 

włączyć dodatkowo wygładzanie krawędzi, głębię pola czy miękkie cienie. Jest też 

ogranicznik do 30 klatek na sekundę. Grę testowałem głównie na iPadzie Pro 10,5, 

więc grałem ze wszystkimi opcjami (oprócz ogranicznika) włączonymi. Najmniejsze 

wrażenie zrobiły na mnie modele samolotów i sposób odwzorowywania uszkodzeń. 

Cold War i Storm Raiders wypadały tutaj znacznie korzystniej. 

Ocena grafiki: 5/6
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Muzyka i udźwiękowienie
Jest. Czy aby na pewno? No właśnie nie do końca. W czasie walki bardzo rzadko 

słychać jakąś muzykę. Zrozumiałe jest to w czasie rozgrywki wieloosobowej, ale 

w kampanii bardzo jej brakuje. Szkoda, bo w poprzednich odsłonach muzyka bardzo 

budowała klimat w kampanii. Ogólnie jakieś tam dźwięki są, ale to tyle. 

Ocena muzyki i udźwiękowienia: 2/6

Rozgrywka
Tu trochę się zmieniło. W poprzednich odsłonach z naddźwiękowymi samolotami 

było tak, że mieliśmy nielimitowaną ilość dwóch rodzajów rakiet, jedne ładowały 

się i namierzamy szybciej, drugie wolniej. Teraz liczba rakiet jest ograniczona. OK, 

jest bardziej realistycznie. Problem w tym, że teraz mamy dostęp do tylko jedne-

go rodzaju rakiety. Aby dostać się do drugiego, musimy wykonać dwa stuknięcia 

w innej części ekranu. Całość wraz z przeładowaniem zajmuje jakieś 10 sekund,  

co jest irytujące i ogranicza przydatność rakiet. 

Jest też dostępny karabin maszynowy, ale wychodzi przy nim kolejna rzecz związana 

z tą grą. Chodzi o wypadające z przeciwników numerki oznaczające ich uszkodze-

nia. Niektórzy może to lubią, ale ja wolałbym, gdyby uszkodzenia były oznaczane 

po prostu kolorem albo zmianami wizualnymi samolotu. 

Pozostałe rzeczy zostały bez zmian. Sterujemy żyroskopem lub kontrolerem Mfi. 

Ocena rozgrywki: 3/6
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Kampania
Jest dosyć żenująca. Ani nie ma ciekawych zadań (jak choćby zrzucanie bomb 

w Storm Raiders), ani nie jest specjalnie trudna (Cold War na najwyższym pozio-

mie trudności). Historia jest nudna jak flaki z olejem i przewidywalna. Ot, generał 

zbuntował się, mamy pokonać wszystkich, których ma pod dowództwem, i tyle.  

Było w Cold War, tyle że dużo ciekawiej. Twórcy myśleli też, że jak nam dadzą 

kompanów o generycznych kryptonimach, to będzie fajniej. Nie jest. Jeśli ktoś chce 

kupić grę dla kampanii, bo w Storm Raiders czy Cold War było przyjemnie, to niech 

tego nie robi. 

Ocena kampanii: 1/6

Tryb wieloosobowy
To jest chyba ta część, która ma rację bytu. Trybów jest sporo, aczkolwiek grin-

du („farmienia”) jest jeszcze więcej. Nowe samoloty bowiem kupujemy za walutę, 

którą zdobywamy przede wszystkim poprzez branie udziału w walce i wygrywa-

nie starć. Samolotów do kupienia jest ponad 100, więc zdobycie wszystkich zajmie 

trochę czasu. Dodatkowo posiadane samoloty możemy modyfikować poprzez zmia-

nę wyglądu i wymianę broni. Sama rozgrywka w multiplayerze jest OK. Jest sporo 

(jak na tytuł mobilny) trybów, nie trzeba długo czekać na znalezienie partnerów do 

rozgrywki. 

Ocena multiplayera: 4/6
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Podsumowanie
Nie ukrywam, że od najnowszej odsłony Sky Gamblers oczekiwałem więcej. Grę do 

testów dostałem od twórców, więc jedyne, co straciłem, to czas. Zakup odradzam, 

chyba że bardzo komuś zależy na długim czasie rozgrywki w multiplayerze. Jeśli 

ktoś chce spróbować gier z tej serii, to polecam raczej Storm Raiders (najlepsza 

odsłona) lub Cold War. A jeśli ktoś grał, to zamiast kupować Infinite Jets, niech lepiej 

sobie przejdzie którąś z nich na wyższym poziomie trudności. 

WITRYNA

CE
CH

YSky Gamblers

23,99 zł

Gra w App Store

 + Grafika
 + Rozbudowanie trybu wieloosobowego
 + Liczba samolotów

 − Zmiany w mechanice
 − „Wypadające numerki”
 − Bardzo słaba kampania
 − Udźwiękowienie

NAZWA

CENA

OCENA

https://itunes.apple.com/us/app/sky-gamblers-infinite-jets/id1178652431?mt=8
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MINDNODE 5
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI
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Coraz więcej rzeczy musimy planować. Notatki, aplikacje do zarządzania czasem, 

przypomnienia to już narzędzia, bez których trudno wyobrazić sobie dzień pracy. 

Do przygotowania prawdziwej burzy mózgów warto sięgnąć po program pokroju 

„mapa myśli”. Piąta wersji MindNode kolejny raz udowadnia, że wśród aplikacji tego 

typu wciąż jest liderem.

Szybkie zapiski
Doskonałe pomysły rodzą się w najmniej oczekiwanym momencie. Z nową odsłoną 

MindNode możemy mapę myśli tworzyć jednym kliknięciem w ikonę ulokowaną 

na belce systemowej. Z tego miejsca możemy tworzyć praktycznie całą strukturę 

myśli poprzez wiązanie ze sobą pomysłów, dodawanie do nich notatek oraz zadań. 

Do tej pory, gdy tworzyłem mapę myśli, musiałem na chwilę oderwać się od wszyst-

kich innych rzeczy. Zastanowić się, co z czym powiązać. Podręczne menu wprost 

z belki systemowej pozwala mi na wygodny i — co najważniejsze — szybki sposób 

tworzenia notatek.

Wygodny dostęp do narzędzi
Kiedy pierwszy raz uruchamiałem starszą wersję aplikacji MindNode, miałem wraże-

nie, że program jest bardzo ubogi. Autorzy ukryli większość funkcji, uniemożliwiając 

nam szybkie dotarcie do pełnych możliwości programu, co mogło być frustrujące. 
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Piąta wersja MindNode zmienia ten stan rzeczy. Jest to ukłon w stronę nowych użyt-

kowników, którzy czasem szukali sposobu dodania węzłów do tworzonych zadań 

lub opcji dodawania zdjęć i notatek. Razem z aktualizacją wszystkie najważniejsze 

funkcje dostępne są za jednym kliknięciem na belce narzędzi MindNode.

Mamy kontrolę  
nad wszystkim
Aplikacja wnosi na każdym kroku zmiany. Od tych subtelnych, gdzie klawiszami 

mogę przenosić wpisy (Nody), po ważniejsze aktualizacje, jak sposób wyświetlania 

preferencji projektów. I tutaj wydarzyła się rewolucja w sposobie obsługi programu. 

Równocześnie po lewej stronie mamy dostęp do całej listy spisanych „myśli” (widok 

Outline), a po prawej dostęp do ustawień każdego z elementów (menu Inspektora). 

Zmiana niby niewielka, ale bezapelacyjnie poprawia komfort pracy i przyspiesza 

pracę nad dokumentami.
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WITRYNA

CE
CH

YMindNode 5

69,99 zł

www.mindnode.com

 + Duże zmiany w interfejsie użytkownika
 + Fantastyczna aplikacja na iOS
 + Przejrzyste zarządzanie  

elementami projektu
 + Pełne wykorzystanie możliwości systemu 

NAZWA

CENA

OCENA

Fantastyczna wersja na iOS
To, co otrzymaliśmy od programistów z IdeasOnCanvas w wersji na urządzenia 

mobilne, jest esencją pracy na iOS. Fantastyczny wygląd interfejsu, wsparcie dla 

aplikacji Pliki pozwalającej pobierać dane z praktycznie każdej cyfrowej chmury. 

Do tego wsparcie dla Widgetów oraz 3D Touch dopełniają zmian w obsłudze apli-

kacji. Gdybym miał porównywać pracę na iPadzie do obsługi aplikacji na macOS, to 

powiem szczerze… nie czuję tu żadnych ograniczeń. Dynamiczne menu po prawej 

zmienia swoją zawartość zależnie od wybranego elementu projektu. Podgląd Outline 

daje swobodę nawigacji po elementach projektu, a możliwość ukrycia wszystkich 

okien i pozostawienie jedynie mapy naszych pomysłów pozwoli na spokojne prze-

myślenia nad rozwojem projektu.

MindNode towarzyszy mi od kilku lat
 Jest doskonałym powiernikiem myśli i przede wszystkim wspiera mnie w rozpla-

nowywaniu wszystkich działań. Rozkłada na czynniki pierwsze moje pomysły 

i naświetla cały proces twórczy. W całym chaosie myśli warto mieć narzędzie, które 

będzie w stanie ułożyć je w spójną całość. MindNode doskonale sprawdza się w takiej 

roli, a nowa wersja programu jest jeszcze lepszym narzędziem niż kiedykolwiek.

https://mindnode.com


Poznaj lepiej system macOS 
Kliknij i pobierz bezpłatny e-boook 

http://sztuczkiwmacos.pl
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FREECOM  
MDOCK USB-C
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Szukając sposobu na zwiększenie pojemności dysku w komputerze, warto rozważyć 

urządzenie typu dock ze slotem na dyski. Freecom zaprezentował nową linię swoich 

urządzeń mDock, która obok przystępnej ceny zaskoczy nas jakością wykonania.

Drobne szczegóły tworzą jakość
Natychmiast po wyjęciu z  pudełka mDock robi bardzo pozytywne wrażenie. 

Metalizowana obudowa kolorystycznie wkomponowuje się w wygląd produktów 

Apple. Widać, że Freecom chciał tu zrobić mocny akcent, że produkt ten powstał 

z myślą o użytkownikach komputerów Apple. Obudowa wykonana z plastiku na tyle 

dobrego, że przez chwilę zastanawiałem się, czy nie jest to metal. Tutaj metalizo-

wany kolor ma duży wpływ na to, jak odbieramy ten sprzęt. Nie mniej pozytywnie 

zaskoczy nas jakość materiału. Na biurku mDock nie zajmie dużo miejsca. Wymiary 

13 × 7,2 × 5,5 cm pozwolą na znalezienie dla niego przestrzeni nawet na małych 

powierzchniach.

Na tylnej części obudowy
 mamy dwa złącza. Pierwsze to port USB-C pozwalający podłączyć dock do kompu-

tera, drugie służy do zasilania urządzenia. Freecom wyposażył swoje urządzenie 

także w przycisk włączania i wyłączania. Dioda led umiejscowiona przy slocie po 

włączeniu świeci się na niebiesko, sygnalizując gotowość dysku do pracy. W chwili 
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gdy odbywa się zapis na dysku, dioda zaczyna migotać. Model ze złączem USB-C ma 

miejsce na jeden dysk i potrafi przy tym obsłużyć zarówno nośniki o rozmiarze 2,5, 

jak i 3,5-calowe. Transfer danych odbywa się z prędkością portu USB 3.1, co pozwala 

teoretycznie na osiągnięcie prędkości kopiowania danych na poziomie 5000 Mbit/s 

(625 MB/s).

Szybkość zapisu
Wydajność docka sprawdziłem na dysku firmy OWC Electra 6G podłączonym do 

MacBooka Pro z Thunderbolt 3. Prędkość zapisu i odczytu mierzona była aplikacją 

AJA przy wyłączonej pamięci podręcznej. Plik o wielkości 512 MB został zapisany 

z prędkością 473 MB/s, zaś jego parametry odczytu to 462 MB/s. To bardzo dobry 

wynik pokazujący pełne możliwości dysku. mDock potrafi zatem obsłużyć nie tylko 

dyski talerzowe, ale także SSD bez ubytku prędkości transferu danych.

Ochrona przed kurzem
Lubię detale, o których producenci pomyśleli podczas konstruowania swoich 

produktów. mDock posiada jeden szczególnie ciekawy element, o którym warto 
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WITRYNA
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YFreecom mDock USB-C

219,00 zł

www.freecom.com

 + Posiada złącze USB-C
 + Obsługuje dyski 2,5 oraz 3,5 cala
 + Szybki transfer danych

NAZWA

CENA

OCENA

wspomnieć. Wyposażono go w zaślepki zakrywające port SATA. Minimalizuje to 

osadzanie się kurzu w urządzeniu. Pomyślano w tym przypadku również o wcię-

ciu, które się odchyla, gdy umieszczamy w docku mniejszy dysk SSD, a resztę slotu 

pozostawia zakrytą.

Z myślą o użytkownikach Apple
Użytkownicy sprzętu Apple docenią zapewne możliwość bezpośredniego podłącze-

nia docka do portów USB-C. Wszystkie nowe komputery wyposażono w to złącze, 

dzięki czemu nie będziemy musieli korzystać z dodatkowych przejściówek. Również 

wygląd komponuje się bardzo dobrze z obecną linią komputerów. mDock to świetna 

propozycja akcesorium, które pozwoli na łatwe i szybkie zwiększenie ilości danych 

w naszych komputerach. Do tego nie powinniśmy odczuć żadnych spadków szyb-

kości przesyłu danych. To wszystko sprawia, że Freecom mDock USB-C przy swojej 

niskiej cenie jest bardzo ciekawą propozycją dla wszystkich użytkowników sprzętu 

Apple.

http://www.freecom.com/product/hard-drive-mdock-3.0-56137/
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DAHUA IPC-A46P… 
TANIO I DOBRZE
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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„Strzeżonego Pan Bóg strzeże”… Niezależnie od naszego poglądu na świat to przy-

słowie w jakiejś formie było, jest i będzie prawdziwe. Dlatego zawsze warto zadbać 

o bezpieczeństwo swoje i swojego mienia również we własnym zakresie. Jedną 

z form zwiększenia bezpieczeństwa jest monitoring… własny monitoring.

Dahua IPC-A46P jest małą kamerą obrotową do użytku w pomieszczeniach. Wygląda 

niepozornie, ale w akcji zaskoczyła mnie bardzo, bardzo pozytywnie.

Zacznę od wyjaśnienia, że z kamerami IP, a kiedyś rejestratorami analogowymi 

miałem sporo do czynienia. Przez wiele lat sprzedawałem taki sprzęt, doradzałem, 

pomagałem w konfiguracji. Kilka razy zdarzyło mi się instalować monitoring, w tym 

dwa razy w restauracjach. Nie przechwalając zbytnio: trochę na kamerach IP się 

znam.

Krótko, o tym,  
co spodobało mi się najbardziej
Jakość obrazu — rozdzielczość ponad 2600 pikseli, możliwość kompresji w H.265, 

formacie dopiero co wprowadzonym w macOS High Sierra i iOS 11. Bardzo dobre 

podświetlanie w podczerwieni. Inteligentne śledzenie — nie spodziewałem się,  

że może to tak dobrze działać w „domowej” kamerze. Powiadomienia na iPhone  

— dochodzą w ciągu sekund. Dwukierunkowy dźwięk. Bardzo przyzwoita aplikacja 

na iOS. Zapis na kartę SD i do chmury. Zgodność w wieloma rejestratorami oraz NAS 

QNAP i ich oprogramowaniem QVR Pro. Zasilanie z USB i stosunkowo niewielki 
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pobór prądu. WiFi i ethernet. Są też wady, ale na tyle nieuciążliwe, że wspomnę 

o nich na końcu.

Obraz nie tylko jest wysokiej jakości i rozdzielczości. W dziennym oświetleniu ma 

naturalne kolory, a w nocy, w całkowitej ciemności, dzięki podświetlaniu w podczer-

wieni widać nawet do 10 metrów, co sprawdziłem w domu oraz na zewnątrz. 

Kompresja H.265 pozwala na podglądanie strumienia SD (niskiej, ale przyzwo-

itej rozdzielczości) przez kiepskie łącze komórkowe. Wystarcza 50—60 kB/s, i to 

z dźwiękiem. Strumień pełnej rozdzielczości wymaga też niewiele: 500—1000 kB/s. 

Nowa technologia kompresji pozwala na zapisanie nawet dwa razy większej ilości 

materiału na tej samej przestrzeni karty lub rejestratora. Moje doświadczenia poka-

zują, że ciągły zapis HD1080p z 16 godzin zajmuje około 30 GB miejsca na NAS.

Gdy włączymy aktywne śledzenie, kamera stara się podążać za podejrzanym, rucho-

mym obiektem. Działa to tak, że obiektyw kierowany jest tam, gdzie wykryje ruch. 

Bardzo dobrze śledzi osoby i zwierzęta.

Jeżeli skonfigurujemy konto Easy4ip, to nie dość, że bez problemu połączymy 

się „ze świata” do kamery znajdującej się w sieci lokalnej w domu lub firmie, lecz 

także możemy włączyć powiadomienia push. Gdy kamera wykryje ruch, a czyni to 

bardzo przyzwoicie, to w ciągu pojedynczych sekund dostaniemy powiadomienie 
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na iPhone i Apple Watch. Jeżeli umieściliśmy w kamerze kartę SD (do 128 GB), 

to będziemy mogli w aplikacji odtworzyć film nagrany podczas wykrycia ruchu.  

Tak samo, jeżeli włączymy archiwizację w chmurze.

Skoro jesteśmy przy aplikacji. Cała konfiguracja odbywa się za jej pomocą. Musimy 

zeskanować iPhone’em kod umieszczony pod kamerą, następnie, gdy chcemy 

skonfigurować WiFi, musimy wybrać sieć (2,4 GHz) i podać hasło. Hasło jest transmi-

towane do kamery metodą audio… tak, dźwiękiem. Kamerę możemy skonfigurować 

i używać jej, podpinając ją do routera kablem ethernet. Za pomocą aplikacji możemy 

skonfigurować strefy wykrywania ruchu, zapis na kartę SD czy do chmury. Zapis do 

tej ostatniej wymaga wykupienia abonamentu za mniej więcej 5 $ miesięcznie, jeże-

li chcemy przechowywać zapisy alarmowe z ostatnich 7 dni. Do dyspozycji mamy 

też 30-dniowy darmowy okres próbny. Osobiście jednak używam do archiwizacji 

karty SD i oprogramowania QVR Pro na dysku sieciowym QNAP, o czym pisałem 

w listopadowym Mój Mac Magazynie.

Jedną z niewielu wad są drobne niedociągnięcia w polskiej lokalizacji programu. 

Jednak działa on bardzo sprawnie i jest jednym z bardziej intuicyjnych, które do tej 

pory poznałem. Kolejną wadą kamery jest brak możliwości podglądu za pomocą prze-

glądarki WWW. Aby oglądać obraz na macOS, należy się trochę nagimnastykować, 

m.in. instalując dodatki dla przeglądarki Chrome. Aplikacja na iOS pozwala również 

na udostępnianie kamery innym osobom stale lub czasowo. Dwukierunkowa łącz-

ność dźwiękowa i sterowanie ruchem kamery działają sprawnie, choć jest niewielkie 

https://mojmac.pl/2017/11/20/nowe-wydanie-magazynu-prezentownik-2017/
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WITRYNA
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YDahua IPC-A46P

ok. 400,00 zł

www.fen.pl

 + Bardzo dobry współczynnik wartości do 
ceny

 + Wysokiej jakości obraz przy silnej kompresji,
 + Śledzenie obiektów, powiadomienia, łatwa 

konfiguracja, zapis na kartę SD i do chmury

 − Drobne niedocią-
gnięcia  
w tłumaczeniu 

 − Trudna konfiguracja 
podglądu na macOS

NAZWA

CENA

OCENA

opóźnienie. Dahua IPC-A46P może jednocześnie wysyłać kilka strumieni wideo, np. 

jeden do rejestratora, a drugi do aplikacji na iPhonie.

Kamera jest niewielka, mieści się w sześcianie 10 × 10 × 10 cm. Wyposażono ją 

w bardzo długi (ponad 2 metry) kabel zakończony wtyczką USB i odpowiednim zasi-

laczem. Oficjalnie wymaga zasilania 5 V i 2 A, jednak podczas moich testów nigdy 

nie pobierała więcej niż 1 A, a i to chwilowo. Pozwala to na jej zasilanie z przyzwo-

itego Power Banku przez wiele godzin w sytuacji, gdy musimy jej używać w miejscu 

oddalonym od gniazdek z prądem. WiFi ma bardzo przyzwoity zasięg, radzi sobie 

nawet lepiej niż mój iPhone. W zestawie dostajemy uchwyt pozwalający na zamo-

cowanie kamery do sufitu. W takim położeniu należy jedynie w konfiguracji kamery 

włączyć „obracanie obrazu”.

Kamera jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, ale wytrzymuje tempe-

ratury pracy od -10°C do +40°C. Producent udziela 3-letniej gwarancji.

Podsumowując: Dahua IPC-A46P jest wyjątkowo interesującym rozwiązaniem dla 

tych, którzy chcą mieć „coś na oku” w domu lub biurze. W roli „niańki” również 

sprawdzi się dobrze, zwłaszcza dzięki komunikacji głosowej.

https://b2b.fen.pl/produkt/dahua-ipc-a46p.html
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APPLE TV 4K
ARTUR JOPEK
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Dwa lata temu obiecano nam rewolucję dla naszych telewizorów. Apple pokazało 

Apple TV wyposażone w wewnętrzną pamięć i system operacyjny tvOS z App Store na 

pokładzie. Choć już wtedy urządzenie to nie wyprzedzało swoich czasów, gdyż 

oferowało jedynie rozdzielczość HD (1920 × 1080), to wizja sklepu pełnego aplikacji 

i gier oraz szerokich możliwości oferowanych przez Siri skusiła wielu nabywców. 

We wrześniu bieżącego roku, po dwóch latach od wydania Apple TV czwartej gene-

racji, na rynku pojawił się jego następca — Apple TV 4K. Przyjrzyjmy się bliżej piątej 

generacji, zgodnej z rozdzielczością 4K oraz z HDR.

Nowe urządzenie z zewnątrz wygląda identycznie jak poprzednie. To nadal małe, 

czarne i zaokrąglone pudełko. Jak w przypadku każdego produktu Apple nie można 

mieć żadnych zastrzeżeń do jego wykonania. W opakowaniu oprócz samego urzą-

dzenia znajdziemy przewód zasilający oraz pilot wraz z kabelkiem lightning do jego 

ładowania. Kabel HDMI musimy zorganizować we własnym zakresie.

Urządzenie oprócz gniazda zasilania posiada nowe złącze HDMI 2.0a oraz szybki 

port Gigabit Ethernet. To zdecydowany postęp w porównaniu z czwartą generacją. 

Zniknęło również diagnostyczne złącze USB-C, gdyż teraz aplikacje mogą być wysy-

łane przez deweloperów na urządzenie bezpośrednio przez WiFi. Jeśli jesteśmy 

już przy łączności bezprzewodowej, to warto wspomnieć, że wreszcie nowe Apple 

TV obsługuje sieć WiFi 802.11ac z technologią MIMO w dwóch zakresach 2,4 GHz 

i 5 GHz oraz Bluetooth 5.0. W sprzedaży podobnie jak poprzednio są dostępne dwa 

modele różniące się wbudowanym dyskiem 32 GB i 64 GB.

Jednak mimo zewnętrznych podobieństw i aktualizacji standardów pod maską 

nowe Apple różni się od swojego poprzednika dużo, dużo bardziej. Przede wszyst-

kim zastosowano tam piekielnie wydajny procesor Apple A10X znany z iPada Pro 

10,5� i 12,9�. Jest on taktowany zegarem 2,38 GHz i dysponuje 3 GB pamięci RAM. Już 



74TESTY

na pierwszy rzut oka widać, że Apple nie potraktowało swojego czarnego pudełka po 

macoszemu. Jednak pamiętajmy, że ten bardzo wydajny procesor musi sobie pora-

dzić z rozdzielczością 3840 × 2160, a więc nieco wyższą niż w iPadzie. Co ciekawe, 

w Apple TV po raz pierwszy zastosowano aktywny system chłodzenia. Wentylator 

jest praktycznie niesłyszalny w codziennym użytkowaniu i naprawdę trudno jest 

doprowadzić ATV do wrzenia.

Apple TV 4K poza obsługą większej rozdzielczości w standardzie 4K wspiera technolo-

gię High Dynamic Range (HDR), która zapewnia dokładniejsze odwzorowanie kolorów 

i jaśniejszy obraz. Posiada także wsparcie dla standardów Dolby Vision i HDR10 dla 

telewizorów HDR. I tu ważna uwaga. Odtwarzanie zawartości 4K i HDR z Apple TV 

będzie wymagało podłączenia go do odbiornika również wspierającego te tech-

nologie. Do innych typów ekranów nowe Apple TV dostosuje się automatycznie 

i wykryje możliwości telewizora, optymalizując ustawienia tak, by zapewnić najlep-

szą jakość obrazu. Jednak nie wykorzystamy w ten sposób wszystkich możliwości 

urządzenia.

Nowe Apple TV nie ma żadnych problemów z materiałem 4K, podobnie z tym wspie-

rającym HDR. Telewizor, którym dysponuję, obsługuje 4K i HDR i chociaż nie jest 
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z najwyższej półki cenowej, wszystko działa idealnie i czuć zdecydowaną różnicę 

jakości. Porównując te same materiały z Netflixa wypuszczone z Playstation 4 PRO 

(które też obsługuje powyższe technologie) i Apple TV, stwierdzam, że obraz Apple 

TV jest zdecydowanie jaśniejszy i lepiej nasycony. 

Jednym słowem — o parametry i jakość obrazu nie musimy się martwić. Teraz 

warto wspomnieć kilka słów o oprogramowaniu. Bez niego żaden sprzęt tego typu 

nie istnieje. I tu jest nieco gorzej, ponieważ mieszkamy w Polsce. Z tego powodu 

zakup Apple TV może niestety rozczarować wielu nabywców.

Przede wszystkim w  Apple TV od czwartej generacji mamy do pomocy  Siri. 

Zastosowanie jej możliwości w ATV jest fantastyczne. Możemy głosowo kontrolować 

nasze urządzenie i przeszukiwać jego zawartość. Niestety, jak wiemy, Siri nie działa 

w Polsce i już na wstępie tracimy z tego powodu niezmiernie wiele frajdy z użytko-

wania. By z niej korzystać (w języku angielskim) w Polsce, musimy posiadać konto 

w sklepie w kraju ją wspierającym. Logując się do polskiego sklepu, nie mamy do 

niej dostępu. Poza brakiem Siri brak też dostępności wielu serwisów VOD, jak choć-

by popularnego Playera. Zatem na polskim rynku jest to nadal urządzenie niszowe, 

niebędące w centrum zainteresowania deweloperów i wydawców.

Sklep z aplikacjami wbrew oczekiwaniom również nie rozrósł się do niewyobrażal-

nych rozmiarów, przeciwnie — jest nadal ubogi. Dodatkowo brak wsparcia dużych 
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koncernów medialnych powoduje zdziwienie. Jeśli chodzi o gry, sytuacja jest podob-

na. To przykre, bo Apple TV ma bardzo dobre predyspozycje, by służyć do zastosowań 

typowo rozrywkowych. I tu się warto zatrzymać na chwilę, bo granie na Apple TV 

jest naprawdę bardzo przyjemne.

Wykorzystanie dołączonego pilota jako kontrolera do gier jest wygodne i w przypadku 

niektórych tytułów sprawdza się on fantastycznie. Jednak dokupienie opcjonalnego 

kontrolera, jakim jest na przykład pad firmy SteelSeries Nimbus, pozwala jeszcze 

lepiej poczuć ducha gry. Powtarzam — na Apple TV gra się bardzo dobrze. Jedyne, 

co boli, to ograniczona ilość gier i brak zainteresowania platformą przez poważne 

wytwórnie. Wygląda na to, że brak tu także zaangażowania za strony samego Apple.

Mimo tych mankamentów Apple TV to bardzo dobry sprzęt, a dla posiadaczy innych 

urządzeń Apple to zdecydowanie doskonały kompan. Każdy użytkownik doceni 

wygodę korzystania z Airplay, Zdjęć, Apple Music czy iTunes (zwłaszcza że filmy 

w 4K nie są droższe od tych w HD). Apple TV stanowi więc doskonałe uzupełnienie 

naszego ekosystemu i bez dwóch zdań warto je mieć.



77TESTY 77TESTY

WITRYNA

CE
CH

YApple TV 4K

849,00 zł 32 GB

www.apple.com

 + Mocna konfiguracja sprzętowa
 + Prosta obsłga 
 + Wygodny pilot

NAZWA

CENA

OCENA

Czy zatem warto wymienić poprzedni model na 4K? Tak, pod warunkiem, że mamy 

telewizor, który wykorzysta możliwości urządzenia. W przeciwnym wypadku nie 

dostaniemy nic więcej poza świadomością, że posiadamy mocniejszy sprzęt. Jeśli 

natomiast zastanawiamy się, czy wydać mniej i kupić starszy model zamiast wersji 

4K, zawsze warto dołożyć do piątej generacji, gdyż będziemy wówczas dysponować 

sprzętem gotowym na przyszłość. Niebawem, podobnie jak teraz HD, 4K stanie się 

standardem na rynku.

Krótko podsumowując: Apple TV 4K to sprytne i wydajne urządzenie, które pozwo-

li nam rozsiąść się przed ekranem telewizora i oddać się beztroskiej rozrywce. 

Doskonale współpracujące z wszystkimi sprzętami Apple centrum multimedialne 

oraz konsola dla okazjonalnych graczy. I wszystko to w jednym małym czarnym 

pudełku.

https://www.apple.com/pl/tv/
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KAMERA  
D-LINK DCS-8000LH
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

http://twitter.com/pemmax
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Kamera do monitoringu nie musi być droga. Przy okazji zaskoczy nas swoim rozmia-

rem, dzięki któremu będziemy mogli dyskretnie umieścić ją w dowolnym miejscu 

mieszkania. Tak pokrótce prezentuje się nowy model kamery DCS-8000LH firmy 

D-Link.

Konfiguracja za jedno zdjęcie
D-Link do minimum sprowadził proces konfiguracji kamery. W pudełku znajdzie-

my kartkę z kodem QR. Dzięki niemu będziemy mogli w łatwy sposób rozpocząć 

korzystanie z urządzenia. Po naszej stronie będzie leżało jedynie pobranie aplikacji 

na iPhone’a i przy jej udziale zrobienie zdjęcia kodowi QR. Kamera łączy się z naszą 

siecią wi-fi, dzięki czemu będziemy mieli dostęp podglądu i otrzymywania powia-

domień o aktywności na telefon.

mydlink — sprzęt w chmurach
D-Link oddaje nam możliwość darmowej rejestracji w serwisie mydlink. Kamera 

przesyła obraz z domu do serwisu i właśnie dzięki temu będziemy mieli możli-

wość podglądu widoku z kamery przez telefon, gdziekolwiek będziemy. Usługa 

działa bardzo sprawnie. Opóźnienia w przesyle obrazu są kilkusekundowe, co nie 
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wpływa negatywnie na zadania monito-

ringu. Logując się dzięki aplikacji mydlink 

na dowolnym urządzeniu, będziemy mogli 

monitorować każdą kamerę przyłączoną 

do naszego konta. Z jednej aplikacji potra-

fimy zarządzać wieloma urządzeniami 

firmy D-Link.

Mały dużo może
Kamera D-L ink DCS-8000LH jest napraw-

dę  niewielkich rozmiarów. Średnica to 

zaledwie 3,5 cm, a wysokość urządze-

nia wynosi 9,2 cm. Na froncie znajduje 

się obiektyw pozwalający na monitoro-

wanie przestrzeni pod kątem 120 stopni. 

Pod i nad kamerą znajdują się diody, które 

sygnalizują stan pracy oraz tryb moni-

torowania przestrzeni w podczerwieni. 

Do zasilania urządzenia wykorzystuje 

się port Micro-USB. Kamera potrafi reje-

strować obraz w rozdzielczości 1280 × 720 

przy 30 fps. Wbudowany mikrofon daje 

możliwość uzupełnienia filmów dźwię-

kiem. Obraz i zdjęcia możemy nagrywać 

tylko w telefonie. Nagrany materiał może-

my bez żadnych problemów oglądać na 

komputerze. Kamera nie posiada slotu  

na karty pamięci i tym samym nie obsłu-

guje funkcji zapisu widzianego materiału 

na zewnętrznych nośnikach danych.

Będziesz wiedział 
o każdym ruchu
Kamera ma nam zapewnić poczucie 

bezpieczeństwa. Trudno jednak wyobra-

zić sobie, że cały czas będziemy wpatrzeni 

w ekran telefonu w obawie przed zagro-

żeniami. D-Link wprowadził możliwość 

przesyłania powiadomień na urządzenia 

z iOS w przypadku gdy wykryty zostanie 
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ruch. Wówczas na telefon przychodzi powiadomienie o takim zdarzeniu, a my może-

my szybko uruchomić podgląd z kamery. Sprzęt potrafi reagować również na hałas. 

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi każdy wysoki ton jest rejestrowany i w chwili 

gdy przekroczy ustaloną wartość (krytyczną siłę dźwięku możemy ustalić w aplika-

cji) otrzymamy takie samo powiadomienie jak w przypadku detekcji ruchu. Działa 

to bardzo dobrze, a jedynym mankamentem jest brak możliwości ustalenia godzin, 

w których ta funkcja będzie aktywna. Łatwo możemy wyłączyć powiadomienia,  

ale wieczorem znów wracamy do ustawień, aby je aktywować w celu zabezpiecze-

nia mieszkania.

Mała kamera,  
która potrafi zaskoczyć
swoimi możliwościami. D-Link DCS-8000LH to również niespodzianka dla port-

fela, ponieważ możemy ją kupić za mniej niż trzysta złotych. Niewielkie rozmiary 

i dobra jakość obrazu sprawiają, że jest to świetny wybór na pierwsze urządzenie 

do ochrony naszego mieszkania.

http://www.dlink.com/pl/pl/products/dcs-8000lh-mini-hd-wifi-camera


Kliknij i pobierz za darmo 
e-book o rozwiązaniach QNAP .pl

https://www.backupacademy.pl/qnap-ebook/
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QNAP I APLIKACJE  
DO ZABEZPIECZANIA
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Serwery NAS
zostały wymyślone jako pamięć masowa dostępna w sieci, której jednym z najważ-

niejszych zadań jest bezpieczne przechowywanie danych. Po co nam więc jakieś 

dodatkowe oprogramowanie? Po to, aby było jeszcze bezpieczniej i wygodniej.

Jeżeli typowy użytkownik robi jakąś kopię zapasową, to już jest sukces, bo nadal 

wielu z nas nie dba o swoje dane. Jednak zdarza się, że jedna kopia nie jest nawet 

połową sukcesu. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy w biurze wybucha pożar, który 

niszczy wszystkie urządzenia w sposób uniemożliwiający odczytanie danych.  

Co nam po kopii, która została spalona? W przypadku kradzieży może być jeszcze 

gorzej, bo możemy nawet nie mieć szansy na próbę odtworzenia danych z uszko-

dzonych dysków. I właśnie na te strasznie i wiele mniej katastrofalnych scenariuszy 

są przygotowane odpowiednie aplikacje.

Pierwszy etap, 
czyli umieszczenie naszych danych na QNAP, możemy załatwić ręcznie, zapisu-

jąc lub kopiując dane na dysk NAS, za pomocą narzędzi systemowych jak Time 

Machine, programów od QNAP, jak Qsync, lub funkcji automatycznego kopiowania 

danych z udostępnionych zasobów komputera wykonywanej przez NAS. To nie 

koniec. W App Center znajdziemy sporo aplikacji do automatyzacji tego procesu i to 

z „wartością dodaną”.
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Jednym z ciekawszych  
i do tego z polskich systemów
jest Xopero. Niestety najbardziej przydatny jest dla użytkowników PeCetów. Jego 

cecha wyjątkowa to tworzenie kopii plików i całych systemów, tak że stają się one 

gotowymi do użycia „dyskami” dla maszyn wirtualnych. Wyobraźmy sobie sytu-

ację, że pecet, na którym pracujemy w firmie, nagle doznaje poważnej awarii. 

Musi trafić do serwisu, a nasza praca jest w kluczowej, niecierpiącej zwłoki fazie. 

Możemy sięgnąć po inny komputer i mozolnie odtwarzać na nim nasze archiwum  

i konfigurować system lub dzięki Xopero i QNAP niemal natychmiast uruchomić, 

nawet wprost na odpowiednim modelu NAS, maszynę wirtualną z kompletnym 

naszym środowiskiem pracy i danymi. Choć czasem wydajność maszyny wirtual-

nej może być mniejsza, to czas zaoszczędzony na odtwarzaniu całego archiwum 

i konfiguracji, daje nam spore fory. Po powrocie PC z serwisu środowisko z maszyny 

wirtualnej można odtworzyć na nim i kontynuować pracę bez zbędnych przestojów.

To tylko jeden z ciekawych przykładów aplikacji i systemów archiwizacji, jakie 

oferuje QNAP. Jest ich całkiem sporo. Przejdźmy jednak teraz do zabezpieczenia 

danych, które już są na naszym QNAP-ie, aby uodpornić się na czarne scenariusze 

przedstawione we wstępie.
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QNAP potrafi
 wykonać kopię danych na inny egzemplarz znajdujący się w sieci lokalnej lub gdzieś 

daleko. Obecnie narzędziem odpowiedzialnym za takie zadania jest aplikacja QNAP 

Hybrid Backup Sync. Ten sam program potrafi kopiować i synchronizować dane 

również z wieloma różnymi usługami chmurowymi. Ich lista jest bardzo imponu-

jąca: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft® OneDrive® for Business, 

Dropbox®, Dropbox® Business, Amazon® Drive, Yandex® Disk, Box®, hubiC®, 

Amazon® S3, Amazon® Glacier, Microsoft® Azure, Google® Cloud Storage, HiDrive®, 

Backblaze® B2, HKBN® oraz inne oparte na protokole S3/OpenStack Swift/WebDAV.

Za pomocą Hybrid Backup Sync można kopiować i synchronizować dowolne zaso-

by z dysku QNAP według różnych harmonogramów i kryteriów oraz dodatkowo 

przechowywać różne wersje plików na podstawie ilości zmian lub zakresu czaso-

wego, podobnie jak ma to miejsce w Time Machine. Dane przesyłane na serwery 

zewnętrzne są oczywiście szyfrowane po stronie klienta. Dodatkowo można korzy-

stać z szyfrowania po stronie serwera, np. Amazon S3. Aby było jeszcze elastyczniej, 

Hybrid Backup Sync potrafi używać serwerów FTP i SMB. To naprawdę potężne 

i elastyczne narzędzie. W tej samej aplikacji znajdziemy też obecnie ustawienia 

Time Machine.
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Programów współpracujących z popularnymi serwisami chmurowymi dla QNAP 

jest więcej. Kolejnym, który przynosi duże korzyści, jest Cloud Drive Sync. Jego 

funkcjonalność pozornie pokrywa się z Hybrid Backup Sync, jednak jego główną rolą 

jest synchronizacja wybranych zasobów QNAP ze zdalnym serwisem, np. Dropbox. 

Działa on tak jak program Dropbox na komputerze, ale jest bardziej elastyczny 

w konfiguracji i co najważniejsze, nie obciąża naszego komputera. Dostęp do zawsze 

aktualnych danych mamy, po prostu montując wybrany, synchronizowany zasób. 

Działa to naprawdę sprawnie.

Zaglądając do App Center,
do działu „Kopia zapasowa/synchronizacja”, znajdziemy całą masę programów ofero-

wanych przez firmy świadczące usługi chmurowe oraz dodatków pozwalających 

na ich użycie z aplikacjami QNAP. Część z nich służy do konkretnych zastosowań, 

jak np. kopiowanie danych z konta pocztowego Gmail. Inne programy i dodatki 

pozwalają na kopiowanie danych pomiędzy własnymi serwerami nawet przy użyciu 

protokołów P2P jak BitTorrent Sync. Dane są przesyłane pomiędzy urządzeniami 

(nie trafiają na obce serwery czy chmury) i szyfrowane podczas transmisji prywat-

nymi kluczami. Protokoły P2P często bywają najszybszą metodą transferu przez 

sieć.

Osobną kategorię stanowią systemy archiwizacji obrazów maszyn wirtualnych.  

Do tego też znajdziemy odpowiednie programy dla QNAP.

Niezależnie od tego, czy chcemy zabezpieczyć dane przed nieszczęśliwym zdarze-

niem, jak kradzież czy zniszczenie urządzenia, kopiując je na dodatkowe, własne 

w innej lokalizacji, czy chcemy używać serwisów chmurowych, znajdziemy do tego 

jakąś aplikację przeznaczoną na QNAP NAS.

Przypomnę: „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”.
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AUTOMATYZACJA  
W MACOS CZ. III
ŁUKASZ PRZYŁĘCKI

http://twitter.com/k4jka


89PORADY

W dwóch poprzednich częściach poradnika zajęliśmy się omówieniem poszczegól-

nych narzędzi, które umożliwią zautomatyzowanie instalacji oprogramowania na 

macOS. Przyszedł czas na ich okiełznanie i połączenie zdobytej wiedzy w całość.

Cron
Cron jest pochodzącym z Uniksa programem do harmonogramowania zadań; służy 

do wyzwalania poleceń w określonych interwałach czasu. Prywatnie wykorzystuję 

tę aplikację m.in. do automatycznego sprzątania pamięci podręcznej Homebrew/

Cask. Do tego typu zadań można oczywiście zaprzęgnąć launchctl/launchd (np. przy 

pomocy bardzo dobrego Lingon X).

Aby dodać nowy plik-tabelę, wydajemy polecenie: crontab -e. Jeżeli obca jest Wam 

składnia Cron, możecie posiłkować się gotowymi generatorami, np. https://crontab-
generator.org/.

https://crontab-generator.org/
https://crontab-generator.org/
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Powyższe polecenia oczyszczą pamięć podręczną wspomnianych aplikacji; zada-

nia zostaną wykonane, w co drugą pełną godzinę w każdą sobotę i niedzielę łącznie 

z zapisem rejestru zdarzeń do pliku (wraz z datą zdarzenia); w tym przypadku logi 

zapisywane są do folderu w iCloud Drive. Dzięki temu zabiegowi nie muszę pamiętać 

o ręcznym czyszczeniu pamięci podręcznej po każdorazowej instalacji/aktualizacji 

oprogramowania.

Aktualnie działające wpisy w tablicy możecie sprawdzić przy użyciu polecenia: 

crontab -l.

Zagłębiając się dalej w Cron, można pokusić się o formułę, która będzie np. automa-

tycznie aktualizowała oprogramowanie w określonych terminach!

Skrypt
Tym sposobem dotarliśmy do najważniejszej części tego poradnika – skryptu,  

po którego uruchomieniu wszystkie opisane powyżej czynności zostaną automa-

tycznie wykonane bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Nie ukrywam, 

że na jego przygotowanie trzeba poświęcić kilka chwil. Odpłaci nam się za to zaosz-

czędzonym czasem przy okazji ponownej instalacji systemu lub konfigurowania 

nowego sprzętu.

Aby możliwie uprościć dla Was ten proces, przygotowałem przykładowe repozy-

torium na GitHubie, na bazie którego możecie oprzeć własny skrypt konfiguracyjny.  

By ułatwić czytelność, rozbiłem do na kilka mniejszych części.

Wszystkie części składowe skryptu muszą otrzymać prawa wykonywalne: chmod 

+x *.sh

Następnie możemy uruchomić już właściwy skrypt; w moim przypadku plik 00--init.

sh jest plikiem, który inicjuje proces: sh 00--init.sh

Przywracanie  
ustawień aplikacji
iCloud, Dropbox, Google Drive, Box czy inne usługi udostępniające przestrzeń 

dyskową można wykorzystać nie tylko do przechowywania lub współdzielenia 

dokumentów. Za ich pomocą możemy także przechowywać nasze skrypty konfi-

guracyjne, a nawet pliki preferencji dla takich aplikacji, jak chociażby Sublime Text 

czy Hazel. Wystarczy utworzenie prostego dowiązania symbolicznego, by wszel-

kie zmiany wprowadzone w ustawieniach programu zostały zsynchronizowane 

z chmurą i pozostałymi podpiętymi w ten sposób urządzeniami.

https://github.com/kajka/automatyzacja-macos
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Sam zdecydowałem się  
na wykorzystanie iClouda,
do którego mam dostęp zaraz po instalacji systemu, więc nie wymaga on ode mnie 

żadnych dodatkowych kroków; ponadto znakomicie do tego celu nadaje się darmo-

wa przestrzeń o wielkości 5 GB oferowana przez Apple. Jeżeli korzystacie z różnych 

komputerów i systemów operacyjnych, powinniście prawdopodobnie rozważyć 

innego usługodawcę.

Po uprzednim skopiowaniu plików konfiguracyjnych na iCloud możemy przywrócić 

je, tworząc dowiązanie symboliczne w miejscu, w którym dane pliki powinny się 

znaleźć, np. przywracając ustawienia dla powłoki Fish:

ln -s ~/Library/Mobile\ Documents/com~apple~CloudDocs/Configuration\ files/Fish/fish/ ~/.config/

Słowem  
zakończenia
Niniejszy poradnik ze względu na swoją obszerność nie wyczerpuje w pełni przedsta-

wionego tematu; po dodatkowe informacje wszystkich zainteresowanych odsyłam 

do dokumentacji poszczególnych projektów.

Przeprowadzając  
w ten sposób instalację,
 znacząco skracamy czas potrzebny na postawienie systemu od nowa, a z całą pewno-

ścią ogranicza to naszą interakcję z komputerem. Należy jednak otwarcie przyznać, 

że proces przygotowania niezbędnych składników wymaga czasu (zwłaszcza gdy 

robimy to po raz pierwszy). Wydaje się zatem, że najlepszym i najbardziej opty-

malnym rozwiązaniem byłoby zadbanie o kopię zapasową i przywrócenie z niej 

systemu; niestety, nie zawsze jest to możliwe.

Nie jest to również rozwiązanie idealne; z całą pewnością sporo brakuje mu do 

prostoty i wygody, jakie można spotkać choćby w systemach linuksowych (gdzie 

system zarządzania zawarty jest w obrębie jednej aplikacji). Niemniej zarówno 

proces instalacji, jak i późniejszego zarządzania pakietami oraz oprogramowaniem 

powinien spisać się podczas zarządzania zarówno pojedynczym Makiem, jak i więk-

szą ich flotą.

ZDJĘCIE:
str. 88 © yewkeo 
fotolia.com
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Przy okazji tematu emulacji platform retro, poruszonego we wrześniowym nume-

rze magazynu, wspomniałem, że również gry i inne oprogramowanie na klasyczne 

systemy Apple można dziś uruchomić na najnowszych konfiguracjach, choć wyma-

ga to pewnych zabiegów (a czasem też odpowiedniego hardware’u). Ktoś mógłby się 

żachnąć, że tu widać przewagę Windowsa, który wydaje się mniej problematyczny 

i bardziej zgodny. Trochę w tym prawdy jest, ale osobiście wolę drogę wybraną przez 

Apple. Kurczowe trzymanie się przestarzałych rozwiązań, utrzymywanie wstecznej 

kompatybilności na siłę w perspektywie przynosi więcej problemów niż korzyści. 

Sprawdza się tu aforyzm Jana Sztaudyngera: Lepsze — wrogiem dobrego, gorsze 

— przyjacielem złego.

Dodatkowym powodem, dla którego desktopowe systemy Microsoftu mają łatwiej, 

jest to, że pracują (jeśli pominiemy rozwiązania embedded i mobilne) praktycznie na 

jednej architekturze — procesorach Intela (lub zgodnych, jak AMD). To oczywiście 

uproszczenie, bo korporacja z Redmond stworzyła w przeszłości między innymi 

Windows NT dla platformy Power PC, jednak mówimy o rozwiązaniach masowych.

Dla porównania: Apple od premiery Macintosha w 1984 roku miało sporo więcej 

wyzwań do pokonania, poczynając od wsparcia procesorów Motoroli z rodziny 

68k, przez platformę RISC — PowerPC, kompletną zmianę systemu operacyjnego 

z klasycznego na uniksowy, na obsłudze czipów Intel kończąc. Choć użycie wyrazu 

„koniec” jest zdecydowanie na wyrost. Patrząc na rosnącą (a nawet przewyższającą 

wydajnością obecne procesory stosowane w komputerach biurkowych i przeno-

śnych) moc obliczeniową układów serii Ax (stosowanych w iPhone’ach i iPadach), 

byłbym zdziwiony, gdyby firma nie rozwijała potajemnie macOS-a na architekturę 

ARM.

Na dodatek od pewnego czasu sukcesywnie przechodzimy z 32 bitów (x86) na  

64 bity (x64). O ile w przypadku systemu macOS taka migracja nie jest przesadnie 

uciążliwa (do połowy 2018), to już pod iOS (od wersji 11) deweloperzy muszą dbać 

o czysty kod 64-bitowy.

Każda zmiana wywołuje larum, huragan protestów i lawinę słów krytyki. Dlatego 

Apple, zmieniając architekturę, gwarantuje kilkuletni okres ochronny i zapewnia 

zastanemu inwentarzowi możliwość egzystencji na nowym podwórku. I tak przy 

przejściu z procesorów M68k na PPC system pozwalał na uruchamianie starszych 

aplikacji w trybie emulacji, jednak odbijało się to negatywnie na szybkości ich 

działania. Dlatego rozwiązaniem przejściowym było tworzenie oprogramowania 

fat-binary, które zawierało kod wykonywalny na obu procesorach. Aplikacje takie 

zajmowały więcej miejsca, ale działały na starych i nowych Macintoshach bez faty-

gowania użytkownika.

Gdy okazało się, że system klasyczny Mac OS nie wytrzymuje próby czasu i zaczy-

na odstawać od wyśmiewanego Windowsa, Apple gorączkowo szukało godnego 

sukcesora. Gdyby nie dar przekonywania Steve’a Jobsa, to zamiast systemu OS X 

(który powstał — upraszczając temat — na bazie oprogramowania NeXTstep) być 

może używalibyśmy systemu beOS… W każdym razie by zapewnić jak najmniej 
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kłopotliwą przesiadkę na nową platformę, użytkownicy otrzymali wbudowane 

środowisko Classic — opcję uruchomienia systemu Mac OS 9 (i klasycznych apli-

kacji) w środowisku OS X. Natomiast programiści uzyskali dwa API: Carbon, dzięki 

któremu przeportowanie już istniejących programów pod świeży system nie wyma-

gało dużych nakładów pracy i czasu oraz Cocoa — natywny system gwarantujący 

optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości nowej platformy.

Migracja na Intela, zainicjowana krótko po premierze systemu operacyjnego OS X 

Tiger (10.4) w połowie 2005 roku zakończona w następnym roku, dawała użytkow-

nikom i programistom kolejne narzędzia i opcje. Autorzy oprogramowania mogli 

tworzyć aplikacje zawierające kod PPC+x86, tzw. format Universal binary. Wszystkim 

udostępniono dynamiczny tłumacz kodu PowerPC na Intela, napędzany technolo-

gią QuickTransit pod nazwą Rosetta (nawiązującą do słynnego kamienia z Rosetty, 

będącego kamieniem milowym w odczytywaniu egipskich hieroglifów). Niestety 

wraz z premierą systemu OS X Lion (10.7) Apple przestało wspierać to rozwiązanie 

(w przypadku systemu 10.6 — Snow Leopard można Rosettę jeszcze doinstalować).

Warto dodać, że fat-binary było stosowane wielokrotnie wcześniej przez NeXT, np. 

by umożliwić uruchamianie tzw. Multi-Architecture Binaries zarówno na proce-

sorach M68k, jak i IA-32 (x86) oraz przez Apple, w celu optymalizacji kodu dla 

procesorów PowerPC G3, G4 i G5 (PPC970).

Tyle słów, a ja jeszcze nie zdradziłem, jak się do tego wszystkiego zabrać… To chyba 

wystarczająco wyjaśnia, dlaczego nie ma szans na uzyskanie 100% wstecznej, 

bezkompromisowej zgodności. W związku z tym nie będziemy porywać się z moty-

ką na słońce, tylko skorzystamy ze sprawdzonych i działających sposobów.



95PORADY

Emulacja Systemu 6  
oraz MacOS 7 — procesor M68k
Niezbędny jest emulator Mini vMac

By uruchomić emulację, potrzebujemy pliku ROM ze starego Maca (najlepiej sprawdza 

się ROM Maca 128k oraz Maca Plus) i obrazy dysków oprogramowania systemowego 

— ponieważ z witryny Apple usunięto odsyłacze do dostępnych wcześniej bezpłat-

nie wersji, warto skorzystać z zachowanego archiwum.

Do rozprawiania się z archaicznymi formatami archiwizerów (.bin, .sea, .sit, .smi) 

polecam darmowy The Unarchiver.

Na witrynie projektu znajduje się wiele starych gier i  narzędzi ułatwiających 

korzystanie z emulatora, a  także puste obrazy dysków przydatne do instalacji 

oprogramowania.

Emulacja Mac OS 7-8.1 — procesor M68k
Posiadając Amigę z procesorem Motoroli MC68060 (A4000 + CyperStorm MKIII) 

i kartą graficzną phase5 CyberVisionPPC, udawałem Macintosha dzięki emulato-

rowi ShapeShifter Christiana Bauera. Niestety, ten świetny program nie jest i nie był 

nigdy dostępny dla OS X (macOS). Najlepszą alternatywą był stworzony pod system 

beOS przez tę samą osobę Basilisk II. Znów kłopot: ostatnie kompilacje (z 2014 roku) 

niespecjalnie chcą działać pod macOS Sierra na moim komputerze.

http://www.gryphel.com/c/minivmac/
http://www.gryphel.com/c/sw/system/index.html
https://theunarchiver.com
http://shapeshifter.cebix.net
https://basilisk.cebix.net
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Emulacja  
Mac OS 7.5.2-9.0.4 — procesor PPC
SheepShaver — działa naprawdę przyzwoicie. Jak widać na załączonym zrzucie 

ekranowym, bez problemu uruchomiłem system klasyczny Mac OS 8.6. Działa też 

współdzielenie folderów między systemem gospodarza, więc stosunkowo łatwo 

można przenosić pliki na emulowane środowisko. Należy pamiętać, że jak prawie 

w każdym wypadku potrzebujemy pliku Mac OS ROM z PowerMacintosha oraz 

obraz płyty instalacyjnej.

Emulacja Mac OS 9 — Mac OS X 10.4 
— procesor PPC
QEMU — niestety, podobnie jak w przypadku Basilisk II, tak i tu nie udało mi się pod 

macOS 10.12 uruchomić sprawnie działającej emulacji. Sugeruję regularnie spraw-

dzać forum serwisu Emaculation i dawać szansę kolejnym kompilacjom.

https://sheepshaver.cebix.net
https://www.qemu.org/download/#macos
https://www.emaculation.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=8848


97PORADY

Emulacja  
OS X 10.5/10.6 — procesor PPC
Oracle VirtualBox — szczegółowy opis instalacji systemu OS X w wersji Snow Leopard 

opublikowałem kilka lat temu na łamach bloga applesauce.pl.

O ile uruchomienie zwirtualizowanego OS X 10.6.8 na systemie 10.9 zainstalowanym 

na iMacu z 2008 roku było wykonalne (komputer wprowadzono na rynek, nim 10.6 

ujrzał światło dzienne), to próba osiągnięcia tego samego rezultatu na MacBooku 

Retina z 2015 roku zakończyła się fiaskiem. Być może sztuczki w terminalu z wyko-

rzystaniem polecenia VBoxManage pomogą sytuację odmienić. Jeśli mi się uda 

osiągnąć sukces, podzielę się tą informacją z Czytelnikami MMM.

Gwoli ścisłości: problemów nie powinna sprawiać wirtualizacja systemu OS X 10.6.x 

w wersji Server, niestety nie posiadam takiego oprogramowania. Nie sprawdzałem 

też, czy zwykły Snow Leopard zadziała pod VMware Fusion oraz Parallels Desktop 

— staram się korzystać z darmowych narzędzi.

Z uwagi  
na problemy wieku dziecięcego
najnowszego systemu macOS High Sierra (10.13), powyższych rozwiązań nie spraw-

dziłem na najnowszej platformie Apple. Biorąc pod uwagę ilość zmian „pod maską”, 

spodziewam się, że uruchamianie wiekowego oprogramowania na nowszych syste-

mach będzie nastręczać coraz więcej trudności. Wygląda na to, że najpewniejszym 

sposobem jest zakup starszego komputera (np. Maca mini z procesorem PPC) w przy-

stępnej cenie.

Czytelnikom mniej wymagającym i zaawansowanym technicznie polecam zabawę 

z emulatorem Maca Plus w wersji online, dostępnym w przeglądarce www: PCE.js.

Oraz uruchomienie również np. w Safari środowiska HyperCard dzięki serwisowi 

Internet Archive i ściądze przygotowanej przez OSXDaily.

Przydatne  
adresy internetowe:

 > Emaculation,

 > Macintosh Repository,

 > Pure Mac,

 > Mactracker.

https://www.virtualbox.org
https://www.applesauce.pl/jak-uruchomic-aplikacje-napisana-dla-powerpc-na-nowym-komputerze-z-os-x-10-9/
http://www.hampa.ch/pce/pce-macplus.html
https://jamesfriend.com.au/pce-js/pce-js-apps/
https://en.wikipedia.org/wiki/HyperCard
https://archive.org
http://osxdaily.com/2017/05/27/run-hypercard-macos-web-browser-emu/
https://www.emaculation.com/doku.php
https://www.macintoshrepository.org
https://www.pure-mac.com
http://mactracker.ca
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Pojęcia UX i UI designu figurują w słowniku web designerów już od jakiegoś czasu, 

ale to dopiero ostatnie lata pokazały, jak dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na 

specjalistów w tych dziedzinach. Z roku na rok zarówno w Polsce, jak i na świe-

cie coraz bardziej docenia się rolę dobrego i przemyślanego UX oraz UI designu. 

Idący za tym rozwój technologii z nimi związanych stymuluje ciągłą ewolucję tych 

branż i poszerza możliwości projektantów. Czym jest UX i UI design, co je odróżnia, 

i — przede wszystkim — dlaczego to właśnie tymi dziedzinami warto zainteresować 

się w nadchodzącym roku?

UX design  
— projektowanie doświadczeń
User experience designer jest specjalistą, który odpowiada nie tylko za zaprojektowa-

nie strony internetowej lub aplikacji, ale w największym stopniu — za projektowanie 

pozytywnych doświadczeń użytkowników. Jego rolą jest zadbanie o to, by kontakt 

z tworzonym projektem był intuicyjny, przyjemny i budował pozytywne wrażenia 

u potencjalnego odbiorcy. U każdego z nas po wejściu w interakcję z dowolnym 

portalem lub narzędziem pozostaje pewne wrażenie — pozytywne, neutralne lub 

negatywne. To właśnie UX designer odpowiada za to, by cały ten proces przebiegał 

płynnie i był dla użytkownika doświadczeniem pozytywnym. To właśnie on stoi 

w dużej mierze za budowaniem wizerunku klienta lub marki, pozyskiwaniem lojal-

nych użytkowników i zadowolenia ze styczności z firmą.



100PORADY

Etapy pracy UX designera
UX designer odpowiada za takie elementy projektu jak research, który pozwala 

dokładnie poznać grupę docelową, do której kierowana jest strona lub projekt, okre-

ślić jej potrzeby, zwyczaje, czas, w którym użytkownicy czy klienci będą mieli kontakt 

z marką, ich oczekiwania i problemy, na które mogą natrafić. Nie jest to jednak jego 

jedyne zadanie, ale tylko wierzchołek góry lodowej. Na podstawie zgromadzonych 

informacji odpowiada za zaplanowanie odpowiednich działań i usprawnienie korzy-

stania ze strony czy aplikacji. Tworzy również persony, czyli reprezentacje typowego 

klienta, dla których przygotowuje storyboardy, stoi wreszcie za testami użyteczno-

ści. Zajmuje się również często prototypowaniem i wireframingiem. Warto, by UX 

designer znał podstawy grafiki, SEO lub innych interdyscyplinarnych umiejętności, 

by wiedział, jakie rozwiązania zaproponować i jakie zmiany są możliwe.

UI design — tworzenie interfejsów
W przeciwieństwie do UX designera user interface designer zajmuje się stworzeniem 

działającego interfejsu danej witryny czy aplikacji. Do jego zadań należy graficzne 

zaprojektowanie strony www w taki sposób, by była estetyczna, przejrzysta i czytel-

na. Odpowiada zarówno za branding, jak i współpracę z zespołem projektowym, 
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w taki sposób, by zgodnie z wynikami badań i wytycznymi od UX designera i innych 

członków zespołu stworzyć najlepiej działający projekt. Dba o aspekt wizualny stro-

ny lub aplikacji oraz o praktyczny wymiar realizacji zlecenia.

Zadania w pracy UI designera
Jedną z najważniejszych umiejętności UI designera jest projektowanie graficzne. 

Tworzy animacje, dopasowuje do projektu typografię, odpowiednie grafiki i kolory-

stykę. Musi też zadbać o to, by projektowana strona lub aplikacja były responsywne 

i dopasowane do urządzeń, z których będzie korzystał użytkownik. Przygotowuje 

mockupy i layouty.

W praktyce, mimo tego, że UX i UI design to dwie oddzielne branże — podczas reali-

zacji projektu często przeplatają się, a wielu UX designerów zna się również na UI 

designie i na odwrót. Oba etapy tworzenia strony lub aplikacji prowadzą do stwo-

rzenia możliwie najlepszego dla użytkownika i marki efektu końcowego. A na jakie 

zarobki może liczyć UX/UI designer? To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy 

interesują się tworzeniem stron WWW i myślą o podjęciu nowej ścieżki zawodowej 

— szacuje się, że na początku kariery zawodowej zarobki oscylują wokół 3 do 4 tysię-

cy złotych netto, a z czasem rosną do mediany wynoszącej około 7 tysięcy złotych. 
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Tendencja ta jest wzrostowa, a na najwyższe płace mogą liczyć pracownicy zagra-

nicznych korporacji lub freelancerzy realizujący zagraniczne zlecenia, w przypadku 

których mówi się często o wielokrotności tych kwot.

Narzędzia dla UX/UI designera  
— specjalnie na macOS
W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na usługi specjalistów od UX i UI desi-

gnu bardzo dynamicznie rozwijają się wszystkie narzędzia przystosowane do ich 

pracy — i tutaj doskonała wiadomość dla użytkowników produktów Apple. To właśnie 

głównie z myślą o nich stworzono i skonfigurowano profesjonalne narzędzia, takie 

jak Sketch, który jest niezastąpiony w pracy każdego designera i dostępny jedynie na 

urządzenia z macOS. Połączenie użyteczności Macbooków czy iMaców wraz z cały 

czas udoskonalanymi narzędziami sprawia, że praca staje się wygodna i intuicyjna. 

Do innych programów wykorzystywanych w pracy UX i UI designerów należy m.in. 

Framer, wykorzystywany głównie do prototypowania, Flinto — dostępny również 

na urządzenia mobilne z iOS — czy Figma, służąca do tworzenia interfejsów.

UX/UI design  
— jak zacząć?
UX oraz UI design to ciekawe ścieżki kariery, które z czasem będą stawały się nie 

tylko coraz bardziej potrzebne, ale i — wraz z rozwojem technologii — coraz bardziej 

fascynujące. Każdy projekt jest nowym wyzwaniem, a w pracy UX/UI designera jest 

miejsce na ciągły rozwój. Gdzie najlepiej rozpocząć przygodę z projektowaniem 

doświadczeń użytkownika i tworzeniem interfejsów?

Obecnie wiele uczelni nastawionych na IT oferuje kierunki związane z UX oraz UI 

designem. Wielu przyszłych studentów ma jednak wątpliwości co do tego, czy w ciągu 

kilku lat zdobywana wiedza się nie przedawni, a wysokie koszty oraz napięty grafik 

zajęć może zniechęcić wiele osób. Dobrym wyjściem są również organizowane 

czasem intensywne, kilkumiesięczne bootcampy, podczas których przekazywana 

jest uczestnikom obszerna wiedza. Przyszli UX i UI designerzy mogą również brać 

udział w warsztatach, które odbywają się niekiedy w większych miastach. Ciekawą 

alternatywą jest wykupienie kursów internetowych, które pozwalają na poznanie 

różnorodnych narzędzi i technik pracy w spójny i uporządkowany sposób w dogod-

nym dla uczestnika czasie, na przykład podczas łączenia nauki UX/UI designu z pracą 

lub innymi studiami. Na platformie eduweb.pl dostępne są kursy, które nagrywane 

są przez najlepszych specjalistów w danych dziedzinach, a ukończenie kursu daje 

możliwość uzyskania certyfikatu uznawanego przez wiele firm na rynku.

Artykuł powstał 
przy współpra-
cy z eduweb.pl 
wydawcą kursów 
z dziedziny 
UX oraz UI.

https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
https://eduweb.pl/kursy/ui-ux
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TODAY I LEARNED.  
SELEKTYWNE  
ZAZNACZANIE TEKSTU W VIM
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/behinder
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VIM to nietypowe narzędzie 
— potężny edytor tekstu w minimalistycznym interfejsie, o nieskończonych możli-

wościach konfiguracyjnych. Długa nauka użytkowania i nietypowy sposób obsługi 

z klawiatury generują potem żarty typu „używam VIM-a już kilka lat, bo nie umiem 

z niego wyjść” itp. Są jednak chwile, gdy się przydaje, a poniżej jedna z sytuacji, 

którą postanowiłem się z Wami podzielić.

Szykując się do napisania posta o promocjach Disneya w iTunes, chciałem użyć 

SearchLink — cudnej usługi systemowej napisanej przez Bretta Terpstrę, która 

konwertuje odpowiednio zapisany kod markdown na taki z linkami. Miałem więc 

kod jak na zdjęciu poniżej.

Jak widać, w każdym wierszu znajduje się identycznie sformatowane polecenie 

różniące się jedynie tytułem filmu. No ale w międzyczasie okazało się, iż SearchLink 

nie obsługuje jeszcze filmów. Postanowiłem więc spróbować użyć jednego z moich 

Workflow na iPadzie, ale w tym celu potrzebowałem mieć tytuł każdego filmu 

w osobnej linijce. No przecież mam, tylko że wszędzie w nawiasach kwadratowych.  

Jak wyciągnąć te tytuły do schowka? 

Wbrew pozorom nie jest to takie trywialne. Możemy co prawda używać myszki 

i zaznaczać każde z osobna trzymając CMD, ale jest to dość męczące, nie mówiąc 

o tym, że gdyby takich linijek było 100…, a idea jest taka, by dało się to zrobić z klawia-

tury. Postanowiłem więc spróbować użyć VIM-a. Jednym z dostępnych trybów tego 

edytora jest edycja wizualna aktywowana klawiszem v. Ludzie przyzwyczajeni 

do typowego schematu pracy pomyślą zapewne, że można zaznaczać tekst strzał-

kami — i jest to prawda, ale nie zawsze i nie w każdej wersji VIM, dlatego lepiej 



105PORADY

do nawigacji używać klawiszy h, j, k, l. Ale zostawmy takie pecetowo-okienkowe 

nawyki, bo VIM potrafi znacznie więcej. Jak zaznaczyć tekst pomiędzy nawiasami 

kwadratowymi? Bardzo prosto — w trybie komend (można do niego wyjść z dowol-

nego trybu poprzez klawisz ESC) najeżdżamy kursorem na dowolną literę tekstu, 

po czym sekwencja klawiszy -> v (tryb wizualny) a następnie i ( czyli razem visual 

inside []). Gdyby był to nawias okrągły, to wtedy i( a jak klamerkowy to i{, proste, 

prawda? Ale to nie koniec, bo linijek mamy więcej… 

Kopiowanie i bufory
Tu będzie pewne zaskoczenie, bo do kopiuj-wklej VIM nie używa skrótów CTRL-C 

i CTRL-V. Zamiast tego jest y (yank) oraz p (paste) gdyż tak było na początku, gdy 

czynność kopiowania nie nazywała się copy, a własnie yank, jeszcze w latach 70., 

zanim powstały różne systemy Microsoftu. Jednak sam yank sprawy nie załatwi  

— skopiuje tylko do systemowego schowka. Tymczasem VIM posiada 24 tzw. bufory, 

czyli własne schowki oznaczone literami od a do z. Zasada jest prosta — najpierw 

następuje górny cudzysłów, następnie nazwa bufora, a potem komenda, której 

wynik chcemy w niej zapisać. Jeśli nie chcemy wymazywać zawartości bufora, to 

zamiast małej litery używamy dużej „ay skopiuje do bufora a, „Ay skopiuje i zrobi 

‚append’.

Nagrywamy makro
O sile VIM-a stanowi z pewnością system makr i przypisywania ich do klawiszy. 

Można nagrać dowolną liczbę kroków, a następnie wywołać makro dowolną licz-

bę razy. Tak jest zresztą z każdym poleceniem, które możemy poprzedzić liczbą. 

Chcemy opuścić kursor 100 linijek w dół? Nie ma problemu — 100j itp. Jak więc 

będzie wyglądała nasza sekwencja kroków? 

1. wejdź w tryb wizualny — v

2. zaznacz pomiędzy nawiasami kwadratowymi — i[

3. skopiuj do bufora A — „Ay

4. kursor linijkę w dół — j

Jak nagrywamy makro? Przy użyciu q i literki, podobnie jak w przypadku bufo-

rów. Kończymy nagrywanie, wciskając q. W moim przypadku sekwencja klawiszy 

wygląda więc następująco: qs ,v,i[,”Ay,j,q — mamy makro.

Teraz wystarczy wywołać 32@s i już — a jak wkleić rezultat? Podobnie jak kopio-

wanie „Ap.

Poniższy problem można by zapewne rozwiązać znacznie szybciej i prościej, za 

każdym razem jednak, gdy nie wiem, jak to zrobić a sekwencja kroków daje się 

zautomatyzować, makra pozwalają oszczędzić masę czasu, zwłaszcza gdy nabie-

rzemy wprawy.
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HOME BRIDGE  
NA RASPBERRY PI,  
ORANGE PI I PODOBNYCH
MARIUSZ POŁASKI / JAROMIR KOPP

https://twitter.com/czlowiekmpp
https://twitter.com/macwyznawca
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Miesiąc temu mogliście przeczytać zaktualizowany opis, jak uruchomić Home Bridge 

na dyskach NAS, np. QNAP. Obiecałem Wam też instrukcję na „nanokomputery” jak 

wspomniane w tytule „Pi”. Niestety sam nie mam zbyt wielkich doświadczeń z nimi, 

choć sam poradziłem sobie z uruchomieniem i konfiguracją na mojej „Oranżadce”. 

Jednak nie osiągnąłem 100% sukcesu np. z powodu problemów z automatycz-

nym startem Home Bridge. Na szczęście z pomocą przyszedł lepszy praktyk niż ja: 

Mariusz Połaski. Poniżej znajdziecie jego lakoniczny, ale kompletny i sprawdzony 

przepis na „owocowy Home Bridge”.

1. Instalacja Linux Debian. Najlepiej gotowe obrazy pobrać z www.armbian.com

2. Do nagrania obrazu systemu na dysk SD można użyć darmowego narzędzia 

Etcher

3. Po uruchomieniu systemu najwygodniej połączyć się do niego za pomo-

cą terminala i SSH komendą „ssh root@ip.adres.urządzenia”. Standardowe 

hasło to 1234. Dalej system Pi przeprowadzi nas przez założenie konta 

administratora oraz odpowiedniego zabezpieczenia hasłami. Po tych przygo-

towaniach przystępujemy do instalacji wymaganych usług i programów.

4. Instalacja MQTT. Cały opis wraz komendami, które powinny zadziałać na 

zasadzie „skopiuj i wklej” znajdziecie tutaj. MQTT nie jest konieczny do pracy 

Home Bridge, ale bardzo wiele pluginów i urządzeń, w tym nasze ulubione 

„Sonoffy i Electrodragony”, go używa.

https://www.armbian.com/download/
https://etcher.io
https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/2tbsj8/running_mosquitto_mqtt_broker_on_raspberry_pi/
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5. Instalacja Node (jest wymagane do pracy Home Bridge). Najlepiej zrobić  

to poprzez skrypt:

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/

resources/update-nodejs-and-nodered)

Szerszy opis znajdziecie tu: diyprojects.io

6. Autostart Node. Ważne, aby za każdym włączeniem Pi nie trzeba było ręcznie 

uruchamiać tego środowiska. Kolejno wpisujemy komendy:

sudo npm install -g pm2

pm2 start /usr/local/bin/node-red -- -v

pm2 save

pm2 startup

7. Instalacja dodatków potrzebnych do pracy HomeBridge, kolejno:

sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev

sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover

libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev

8. Instalacja samego HomeBridge:

sudo npm install -g homebridge

https://diyprojects.io/install-node-red-orange-pi-running-armbian/#.Wg9PTIKZOqB
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9. Instalacja pluginów do konkretnych urządzeń. Pisaliśmy o tym w poprzednim 

odcinku, ale więcej napiszę za miesiąc.

10.  Autostart HomeBridge (aby nie uruchamiać za każdym razem ręcznie), 

kolejno:

sudo nano /etc/init.d/homebridge

Jest to komenda edytująca plik konfiguracyjny

Do edytora nano kopiujemy całą zawartość z linku raw template file i modyfikuje-

my początkowe ustawienia:

dir="/home/orange"

Gdzie „home” to katalog główny, a nazwa użytkownika to „orange”. Należy ją 

zmienić na własną, nadaną podczas konfiguracji „Pi”.

cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge

user="orange"

Znów podajemy nazwę użytkownika (zamiast orange).

Na koniec sprawdzamy, czy Home Bridge działa, komendą:

systemctl status homebridge

Gdyby coś poszło nie tak, warto zajrzeć pod link:

https://raw.githubusercontent.com/fhd/init-script-template/master/template
https://github.com/nfarina/homebridge/wiki/Running-HomeBridge-on-a-Raspberry-Pi
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HAZEL — KURS CZ. 11
MAREK TELECKI



111PORADY

Dziś będziemy kolejny raz robić porządki. A Hazel, choć jego udział będzie marginalny 

— jako „szara eminencja” zadba o automatyzację procesów, tak by nasz udział ogra-

niczyć do niezbędnego minimum, nie zakłócającego leniwej natury użytkownika.

Może nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale system macOS, zapisując dane na dysku, 

tworzy często dodatkowe obiekty (foldery i pliki). Zwykle są one niewidoczne, a ich 

nazwa rozpoczyna się od „.” (kropki). Niektóre z nich są przydatne (np. katalogi: 

.Spotlight-V100 lub .Trashes) i występują tylko raz na danym dysku lub partycji 

(Windows robi podobnie — tworzy obiekty normalnie ukryte, np. katalog: $RECYCLE.

BIN, czy Thumbs.db — plik pamięci podręcznej zawierającej miniaturki zdjęć i innych 

plików). Zazwyczaj nie stanowią one jakiegokolwiek problemu, ale gdy np. weźmie-

my pendrive znajomego użytkownika PC, przejrzymy zawartość, skopiujemy nań 

zdjęcia i inne dokumenty, to po zwrocie nośnika właściciel ze zdziwieniem stwierdzi 

obecność dziwnych plików. I może mieć obawy, by kolejny raz pożyczyć taki dysk.

Dwa najczęściej występujące typy takich obiektów to:

 > .DS_Store — zawierające właściwości katalogów, jak np. tło okna czy metadane 

różnych programów (np. komentarze Spotlight),

 > ._nazwapliku — tzw. pliki „dot underbar” mechanizmu AppleDouble, którego 

zadaniem było wsparcie zapisu na systemach plikowych nie wspierających reso-
urce forków czy rozszerzonych atrybutów plików, jak np. NFS (nie mylić z NFS).

Pierwszy z wymienionych plików można bezboleśnie usunąć (wspomniane komen-

tarze bądź informacje na temat rozmieszczenia ikon i tak nie będą użyteczne pod 

innym niż macOS systemem), natomiast pozbycie się plików dot (w)underbar wyma-

ga operacji scalenia z odpowiadającym plikiem macierzystym.

Aby wyłączyć tworzenie plików .DS_Store na dyskach sieciowych (np. SMB/CIFS, 

AFP, NFS i WebDAV), możemy wykonać w terminalu poniższe wyrażenie (rezultat 

obowiązuje dla konta użytkownika, na którym zastosowano komendę):

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true

Istnieje jeszcze kilka innych możliwości, jak np. DeathToDSStore.app, TinkerTool czy dla 

nieco starszych wersji OS X 10.8-10.10 — Asepsis. 

Żaden z tych środków zaradczych nie jest jednak rozwiązaniem spełniającym moje 

oczekiwania. Takim lekiem jest natomiast BlueHarvest Rossa Tullocha do kupienia 

między innymi w Mac App Store w cenie 64,99 zł.

Nie jestem skąpy i lubię płacić za przydatne narzędzia, ale pomyślałem, że być może 

tandem: Hazel i skrypty załatwi sprawę?

Założenie jest proste i w zasadzie można je sprowadzić do poniższych:

 > wykrycie pendrive’a lub dysku zewnętrznego,

 > uruchomienie skryptu, który pozbędzie się „plików z kropką”, w całym drzewie 

katalogowym nośnika.

Hurraoptymizm opadł, gdy zdałem sobie sprawę, że przecież Hazel obserwuje 

foldery i to o konkretnej nazwie… No i nie ma powodu robić rzezi niewiniątek  

https://pl.wikipedia.org/wiki/.DS_Store
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Resource_fork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieciowy_system_plików
https://pl.wikipedia.org/wiki/Need_for_Speed
http://www.aorensoftware.com/Downloads/Files/DeathToDSStore.zip
http://www.bresink.com/osx/0TinkerTool/details.html
https://asepsis.binaryage.com
http://www.zeroonetwenty.com/blueharvest/
https://itunes.apple.com/pl/app/blueharvest/id739483376?l=pl&mt=12
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na nośnikach sformatowanych w systemach: HFS+, APFS czy NTFS (którego zresztą 

standardowo macOS zapisywać nie potrafi).

Na szczęście nie ma rzeczy niemożliwych. Zatem bierzemy się do roboty!

Dyski inne niż lokalne podmontowywane są w ścieżce /Volumes/nazwa_dysku  

— można więc przyjąć, że gdy będziemy obserwować ten katalog, to Hazel powi-

nien zareagować na pojawienie się nowego dysku. Ponieważ z poziomu Findera 

nie zobaczymy Volumes, to by dodać ten katalog do listy obserwowanych w Hazel, 

należy skorzystać w Finderze, w menu Idź z opcji Idź do katalogu… Przeciągnięcie 

ikonki z belki okna do panelu Folders w Hazel załatwi sprawę.

No to ok, już mamy delikwenta do obserwowania. Niestety Hazel nie wie jeszcze, 

co robić dalej. Ponieważ nie ma sensu (a nawet nie jest wskazane — przecież nie 

chcemy obciążać niepotrzebnie komputera) co kilka sekund sprawdzać i czyścić 

całej zawartości znajdującej się w /Volumes/, jako warunki ustawimy: Kind > is > 

Folder oraz Date Last Matched > is before > Date Last Matched. Dzięki temu Hazel 

będzie wykonywać zadane akcje tylko wtedy, gdy podłączymy jakikolwiek nośnik 

zewnętrzny po raz pierwszy lub zmodyfikujemy jego zawartość (na naszym bądź 

innym komputerze).

Wiemy, że nie każdy taki dysk (wykluczamy np. sieciowe, lub w formacie HFS+) ma 

zostać poddany „uzdatnieniu”. Zatem by pomóc Hazelowi w rozpoznaniu i go odcią-

żyć, przerzucimy najbardziej wyrafinowane zadania na skrypt. Zdecydowałem się 

na najczystszą (wink) formę — skrypt powłoki.
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Tworzenie skryptu to zabawa w terminalu. Wyświetlenie dysków podłączonych do 

komputera wraz z ich nazwami (ta informacja jest niezbędna w dalszych krokach) 

realizuje komenda df pokazująca ilość wolnego miejsca. Zaletą tego rozwiązania jest 

to, że możemy zawęzić „krąg podejrzanych”, określając kryterium — filesystem 

(przełącznik -T). Z premedytacją pozostawiłem wyłącznie exFAT oraz MS-DOS 

(FAT/FAT12/FAT16/FAT32). Ponieważ wynik działania wciąż zawierał nadmiarowe 

informacje, ograniczyłem je poleceniami grep oraz cut. To ostatnie pomaga wyeks-

trahować nazwę podłączonego dysku (np. pendrive), a jak zauważyliśmy — jest do 

parametr zmienny.

OK, mamy nazwę dysku. Koniecznie należy ją zachować, np. zapisując do systemo-

wego schowka. W terminalu załatwia to przekierowanie (pipe — |) i użycie pbcopy. 

Jest to o tyle przydatne, że tak zapamiętanej zmiennej użyjemy dalej jako parame-

tru $() przy operacji zmiany ścieżki (cd). Wklejenie nazwy nośnika do ścieżki jest 

możliwe dzięki poleceniu pbpaste. Dopiero teraz możemy zająć się właściwą czyn-

nością, czyli czyszczeniem dysku. Przydatne tu będą polecenia: find oraz dot_clean. 

https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/df.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/grep.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/cut.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/find.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/dot_clean.1.html
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Komendy te działają rekursywnie, zatem odpada nam konieczność stosowania 

reguły pomocniczej w Hazelu (Run rules on folder contents / Continue matching 

rules), co byłoby zresztą dość problematyczne:

 > find wyszukuje w zadanej ścieżce (/Volumes/nazwa_dysku i wszystkich podka-

talogach) pliki (-type f) o nazwie (-name) .DS_Store i je usuwa (-delete).

 > dot_clean natomiast scala pliki AppleDouble (łączy pliki „._” z ich macierzystym 

rodzeństwem), opcja -n usuwa osierocone pliki dot underbar.

Ponieważ chciałem wiedzieć, kiedy wykonywany jest skrypt, dodałem dwa elemen-

ty: etykietę oraz powiadomienie. Być może zmodyfikuję regułę tak, by czynności 

te realizował Hazel (Set color label, Display notification), tym razem jednak efekt 

uzyskałem, wykorzystując w skrypcie polecenia:

 > xattr z podanym szesnastkowo parametrem koloru etykiety ("0000000000

000000000C00000000000000000000000000000000000000000000"  

– czerwony; "0000000000000000000A00000000000000000000000000

000000000000000000" – żółty;„0000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000" – brak; eksperymentujcie!) oraz

 > osascript wykonujące AppleScript.

Od teraz po włożeniu np. pendrive’a w formacie FAT32, gdy pojawi się ikonka na 

Biurku, widzę, kiedy oskryptowany Hazel zaczyna i kończy działać: najpierw przy 

nazwie dysku pojawia się czerwona kropka etykiety, a po usunięciu .DS_Store 

i scaleniu plików AppleDouble etykieta jest usuwana i pojawia się powiadomienie. 

Magia!

To wszystko. Mimo że więcej pracy robi skrypt, rola aplikacji Hazel w całym przed-

sięwzięciu jest kluczowa. Niech Was ten wpis zachęci do zabawy, to naprawdę 

wciąga!

https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/xattr.1.html
https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/osascript.1.html


https://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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